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RESUMO 
 

A inserção no mundo digital se faz em virtude das mudanças trazidas pela globalização, que 
aumentaram os fluxos de informações, as formas de aprender e se comunicar, inclusive no 
ambiente escolar. Em meio aos impactos tecnológicos na educação a pesquisa teve como 
problema saber que aspectos são relevantes conhecer no Curso Técnico em Administração 
Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Timon para que ofereça a 
integralização entre teoria e prática nas disciplinas de Informática e promova nos discentes 
sua inclusão na Cultura Digital? Assim, evidenciamos a importância da prática nas disciplinas 
de Informática na formação do discente e a inserção das Tecnologias da Informação e 
Comunicação por meio do uso de um Aplicativo Educacional que promovesse a inclusão na 
Cultura Digital. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um Aplicativo 
Educacional que auxiliasse na práxis nas disciplinas de Informática, promovendo habilidades 
profissionais aos discentes do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio 
na Modalidade Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão – Campus Timon. Para tal, avaliamos os resultados sobre o uso do 
Aplicativo Educacional e a sua relevância para a inclusão digital através da aplicação aos 
discentes investigados. As transformações promovidas pelas ferramentas digitais repercutiram 
no ensino da Educação de Jovens e Adultos, modalidade singular, pois é marcada por 
histórias de vida truncada, onde em algum período esses indivíduos foram afastados do 
ambiente escolar, sendo necessária a inserção de políticas públicas e de pedagogias 
inovadoras que modifiquem o cenário de exclusão. Os sujeitos da pesquisa foram os discentes 
das turmas 2017 e 2018 do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio na 
Modalidade Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão – Campus Timon e os docentes das Disciplinas de Informática do 
espaço da pesquisa. Para realização da investigação, foi usada a abordagem do materialismo 
histórico-dialético, que favoreceu uma compreensão ampla dos fenômenos sociais em 
questão, bem como a metodologia explicativa e interventiva, que possibilitaram 
conhecimentos no espaço pesquisado e compreensão da dialética social. Para a coleta de 
dados, foi realizada a observação e aplicado questionários aos discentes e docentes, que 
contribuíram com a compreensão da realidade e informações relacionadas aos usos das 
Tecnologias da Informação e Comunicação no processo de ensino-aprendizagem, onde foram 
analisados por meio do método quali-quantitativo, que se adequa às necessidades da pesquisa. 
Com o desenvolvimento do Aplicativo Educacional, intitulado InfoEJA, houve 
disponibilização para download aos discentes, onde foi empregado e avaliado, por meio de 
questionário opinativo, sendo constatada a importância do Produto Educacional para a 
comunidade educacional. Com isso, verificou-se a consecução dos objetivos propostos, uma 
vez que os discentes confirmaram a possibilidade de inserção na cultura digital e no mundo do 
trabalho por meio do uso de um aplicativo que amplia a práxis nas Disciplinas de Informática 
e contribui para uma aprendizagem significativa. Com a conclusão deste trabalho, se 
vislumbra um aporte científico sobre a temática, favorecendo a produção de outras pesquisas 
sobre o assunto, destarte, aprofundando o debate em torno do uso de aplicativos educacionais 
no ensino de jovens e adultos e dando possibilidades de criação de outros Apps educativos 
que contribuam com uma aprendizagem significativa. 
 
Palavras-Chave: Aplicativo Educacional. Dialética. Inclusão na Cultura Digital.  
 

 



ABSTRACT 
 
The introduction to the digital world happens due to changes from globalization that have 
been growing information, learning and communication ways even school environment. In the 
midst of technological impacts on education, research had the problem of knowing which 
aspects are relevant to know in the Technical Course in Administration Integrated to High 
School in the Youth and Adult Education Modality of the Federal Institute of Education, 
Science and Technology of Maranhão - Campus Timon so that offer the integration between 
theory and practice in the subjects of Informatics and promote in the students their inclusion 
in Digital Culture? Thus the importance of practices on technologies subjects in the student 
training was explained, besides of insertion of Communication and Information Technologies 
through Educational App which promotes inclusion on Digital Culture. Therefore this study 
aims to develop an Educational App which helps on practices in the Technology Disciplines 
promoting professional skills to the students from course of administration technician 
integrated to the High School on youth and adult education of the Federal Institute of 
Maranhão – Campus Timon. Thus it was analyzed results on Educational App use and its 
relevance to the digital inclusion through application to the students. The transformation 
promoted by digital tools resonated on youth and adult education, singular modality, since it 
is marked by unfinished story, where these people were removed from school environment 
being necessary their insertion of public policies besides of innovated pedagogies that 
changes this exclusion context. Therefore students from this research are classes from 2017 
and 2018 and teachers of the Technologies subjects of this course. The Dialetic and Historic 
materialism approach was used, which promoted a high comprehension on social 
phenomenon, as well as explanative and interventional methodology which allowed 
knowledge on studied sample and comprehension of social dialectic. It was performed and 
observation and applied questionnaires for data collect to the students and teachers which 
contributed with reality and information related to the use of Communication and Information 
Technologies in the teaching and learning process. This was analyzed by qualitative and 
quantitative method adapted to the research needs. From development of Educational App, 
called InfoEJA, there was availability for download to the students, its use and assessment 
through questionnaires that found the importance of Educational Product for community. 
Thus the use of App was confirmed by students which found the possibility of insertion in the 
digital culture and job work through use of App that expands practice on Technology subjects 
and contributes for effective learing, thus the specific objectives were reached. Finally this 
study allows seeing a scientific contribution that supports other researches, besides of deep 
debate on the use of educational App in the youth and adult teaching, promoting other 
possibilities on Apps development. 
 
Keywords: Educational App. Dialectic. Inclusion in Digital Culture.  
 
 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Desenho Metodológico da Pesquisa ...................................................................... 61 

Figura 2 – Roteiro da Pesquisa ............................................................................................... 64 

Figura 3 – Mapa com a localização das Instituições de Ensino Superior e quantidades de 

pesquisa sobre PROEJA no Maranhão .................................................................................... 70 

Figura 4 – I Encontro Pedagógico do IFMA – Campus Timon – MA e o uso das TICs ........ 90 

Figura 5 – Logotipo do Aplicativo Educacional ..................................................................... 98 

Figura 6 – Slides Introdutórios do InfoEJA (Telas) .............................................................. 100 

Figura 7 – Estrutura do Aplicativo Educacional InfoEJA (Telas) ........................................ 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Avaliação discente sobre o uso dos recursos midiáticos pelos docentes.............. 89 

Gráfico 2 – Sistema Operacional mais usado pelos discentes.................................................99 

Gráfico 3 – Agradabilidadde, facilidade, uso e indicação do InfoEJA  ................................. 106 

Gráfico 4 – InfoEJA como possibilidade de inserção na Cultura Digital e no trabalho ........ 107 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Ano de publicação, autoria e título das dissertações analisadas sobre o 

PROEJA.................... ............................................................................................................... 68 

Quadro 2 – Organização dos estudos quanto ao tipo de pesquisa/instrumentos de pesquisa 

para coleta de dados ................................................................................................................. 71 

Quadro 3 – Pesquisadores (as) e autores (as) citados (as) nas dissertações e teses 

pesquisadas.... ........................................................................................................................... 72 

Quadro 4 – Trabalhos apresentados pelas categorias “Aplicativos Educacionais na Educação 

de Jovens e Adultos” e “Uso das TICs na Educação de Jovens e Adultos” ............................. 73 

Quadro 5 – Dados do questionário aplicado aos docentes sobre o uso das TICs ................... 93 

Quadro 6 – Dados do Questionário Opinativo sobre o InfoEJA aplicado aos discentes ...... 104 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Quantidade de dissertações e teses disponíveis na CAPES sobre Aplicativos 

Educacionais e o uso das TICs na Educação de Jovens e Adultos .......................................... 70 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AE – Aplicativo Educacional 

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

EDUCAPES – Educação na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

EDUCOM – Núcleo de Informática Aplicada à Educação 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

EPT – Educação Profissional e Tecnológica 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IFCE – Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

InfoEJA – Informática na Educação de Jovens e Adultos 

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MHD – Materialismo Histórico Dialético 

MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização 

NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação 

PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais: Linguagens e suas Tecnologias 

PNAD – Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios 

PNE – Plano Nacional de Educação 

PROFEPT – Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação Básica a Educação Profissional na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

TDIC – Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

UFMA – Universidade Federal do Maranhão 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

UFPI – Universidade Federal do Piauí 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura 

PE – Produto Educacional 



SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 16 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 21 

2.1 As TICs e a disciplina de Informática no processo de ensino-aprendizagem .................... 21 

2.2 Revisão de literatura: compartilhando experiências no uso de Aplicativos Educacionais na 

Educação de Jovens e Adultos ................................................................................................. 28 

2.3 A Teoria da Aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos mediada pelas 

tecnologias................................................................................................................................41 

2.4 Relação teoria e prática e o trabalho como princípio educativo no desenvolvimento do 

perfil profissional do discente do Curso Técnico em Administração.......................................46 

2.5 Inclusão e exclusão no contexto de implantação das Tecnologias da Informação e 

Comunicação ............................................................................................................................ 53 

3 METODOLOGIA ............................................................................................................... 59 

3.1 Tipo de pesquisa e métodos científicos .............................................................................. 59 

3.2 Sujeitos da pesquisa ........................................................................................................... 62 

3.3  Local da pesquisa .............................................................................................................. 63 

3.4 Roteiro da pesquisa ............................................................................................................ 63 

3.5 Aspectos éticos....................................................................................................................66 

4 ANÁLISE DOS DADOS (RESULTADOS E DISCUSSÕES).........................................68 

4.1 O Estado da Arte e o uso das tecnologias no processo ensino-aprendizagem da EJA ....... 68 

4.1.1 Fundamentação das dissertações e teses analisadas ........................................................ 73 

4.2 Análise dos dados do questionário aplicado aos discentes ................................................. 80 

4.3 Análise do questionário aplicado aos docentes sobre o uso das TICs ................................ 92 

5 PRODUTO EDUCACIONAL ............................................................................................ 96 

5.1 Estutura do Aplicativo Educacional ................................................................................... 98 

5.2 Aplicação e avaliação do Produto Educacional ................................................................ 102 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES ..................................................................................... 108 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 112 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 115 

FONTES ................................................................................................................................ 123 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 124 

APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL E TUTORIAL DE USO DO APP ........ 125 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DICENTES DAS TURMA 2017/ 



2018 DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DO PROEJA – IFMA/CAMPUS 

TIMON .................................................................................................................................. 139 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES DE 

INFORMÁTICA DO PROEJA – IFMA/CAMPUS TIMON ............................................ 143 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO OPINATIVO APLICADO AOS DISCENTES 

TURMA 2017/2018 DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DO PROEJA – 

IFMA/CAMPUS TIMON ..................................................................................................... 145 

APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

 ............................................................................................................................................ ....147 

APÊNDICE F – AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COLETA DE DADOS ........ 149 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP .............................................. 151 



16 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
As mudanças promovidas pela Revolução Tecnológica, com a introdução dos 

computadores e celulares com acesso à internet, possibilitaram um movimento intenso de 

informações e conectividade, que transformaram as estruturas sociais em suas formas de 

produção, comercialização e distribuição, interferindo em nossas maneiras de pensar, nos 

comunicarmos e aprendermos. 

O uso intenso dos recursos tecnológicos nos parece relevante em face de uma 

sociedade marcada pela era do conhecimento, em um mundo que se faz digitalizado, onde a 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) se mostra como “princípio 

inevitável”, como nos chama atenção Pino e Zuin (2012). É neste contexto que essas 

interferências se fazem no ambiente educacional, promovendo alterações substancias. Assim, 

os recursos se impõem e exigem novas posturas, atraindo e motivando os discentes no uso 

acentuado das mídias digitais, em especial os smartphones, onde sua multiplicidade de 

funções, interligando som, imagem, áudio e vídeo, causa fascínio aos discentes. 

Destarte, o objetivo da pesquisa é desenvolver um Aplicativo Educacional que auxilie 

na práxis das disciplinas de Informática, promovendo habilidades profissionais aos discentes 

do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

Campus Timon, e inserção destes no mundo do trabalho. É em meio a este objetivo que 

traçaremos o uso das TICs e as relações de práticas desenvolvidas no processo de ensino-

aprendizagem das disciplinas de Informática no Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos – 

PROEJA. 

O PROEJA é um programa inserido dentro das ações voltadas para a concretização do 

ensino na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Inicialmente, este programa 

foi instituído pelo Decreto nº 5.478/2005. Visando sua ampliação, foi substituído pelo Decreto 

5.840, de 2006, sendo intitulado de Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

entretanto, permanecendo com a mesma sigla, PROEJA, sendo este parte de uma série de 

políticas sociais de inclusão, que tem base constitucional e está amparado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, que toma a educação como direito 

social.  
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O PROEJA faz parte da modalidade da EJA adotada no Brasil, e que busca ofertar 

educação àqueles que não puderam concluí-la na idade certa. Assim, é direcionado a um 

público específico, o que sugere a adoção de estratégias e práticas pedagógicas que se 

adequem às singularidades e identidades destes indivíduos que, conforme diz Arroyo (2011), 

são marcados pela exclusão da escola. Deste modo, favorecer o acesso das tecnologias 

educacionais aos mesmos é uma forma de promover a inclusão social e digital. 

No Ensino Médio, os indivíduos do PROEJA retornam à escola com dificuldades 

variadas, em virtude do afastamento da sala de aula, o que causa desinteresse pelos estudos, 

bem como problemas de conciliar trabalho, estudo e família. Desta forma, a pesquisa busca 

aproximar as tecnologias da sala de aula por meio da criação de um Aplicativo Educacional 

que amenize as dificuldades destes discentes, com uso dos recursos tecnológicos nas 

disciplinas de Informática, melhorando seu desempenho e facilitando sua inserção ou 

manutenção no mundo do trabalho por meio do aprimoramento de conhecimentos e 

habilidades requeridas ao Técnico em Administração. 

A EJA ganhou importância internacional e sentido amplo na Declaração de 

Hamburgo, constituída pela Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO, 1997), passando a ser vista como “educação continuada ao longo da 

vida”, por ser um processo dinâmico, integrado, individual, onde o sujeito, apesar de ter se 

afastado da escola, ganha a oportunidade de retornar e prosseguir nos estudos. Neste mesmo 

sentido, essa modalidade de educação é apresentada como processo global que busca 

combater as desigualdades sociais, apresentando-se como forma de enfrentamento da 

realidade dual, promovendo a emancipação dos discentes através de uma educação de 

qualidade. 

A Constituição Federal de 1988, no seu art. 208, inciso I, dispõe sobre o dever do 

Estado em ofertar educação em todos os níveis, inclusive para aqueles que não puderam 

concluir na idade própria. Essa fundamentação legal demonstra os esforços do Estado em 

corrigir questões sociais, como exclusão e negação ao acesso escolar, que há muito estiveram 

relegadas (BRASIL, 1988). Assim, o PROEJA tem um compromisso histórico e social de 

garantir, por meio das ações do Estado, igualdade de acesso à educação, possibilitando 

inclusão e justiça, embasadas por meio de um aparato legal. 

No contexto dos Institutos Federais, a modalidade da EJA passou a ser ofertada de 

forma efetiva por meio do PROEJA, criando possibilidades dessas instituições, que são 

referências em educação, inclusive profissional, em ofertar educação integral àqueles que se 
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viram afastados do ambiente escolar em face de questões econômicas, sociais, pedagógicas e 

pessoais. 

Cabe mencionar que esta busca por inclusão e reintegração dos discentes se faz devido 

às marcas de exclusão (CAPUCHO, 2012, p. 71) na vida dos mesmos, em grande parte, 

consequências do sistema capitalista globalizado em que vivemos, onde o desenvolvimento, 

ao contrário do que se esperava, tem aumentado as diferenças sociais, contribuindo para o 

aprofundamento de desigualdades econômicas que perpassam o mundo do trabalho e da 

escola, algo também visto com a inserção das tecnologias, que, em sua face limitativa, 

acentua as desigualdades sociais. 

Promover a implementação das tecnologias se apresenta, em nosso contexto atual, 

como forma de inserção no mundo do trabalho, o que colabora para a justiça social, 

reconhecendo, desta maneira, a importância dos usos de tais recursos nas atividades mais 

corriqueiras da vida humana. Como ressaltou Silva: 

 
É inegável a visão de que cada vez mais a tecnologia vem assumindo espaços e 
ressignificando os sentidos tradicionalmente produzidos para a sociedade no mundo 
contemporâneo. Há uma crescente ligação de atividades humanas com as 
tecnologias digitais e inúmeros exemplos estão demonstrando que, quando bem 
utilizadas, as Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs conseguem 
incrementar de forma significativa o crescimento e o desenvolvimento econômico, o 
intercâmbio econômico, cultural, a equidade social, a pesquisa e a melhoria 
educacional da população (SILVA, 2018, p.08). 
 

No ambiente do trabalho, o uso dos computadores e demais recursos tecnológicos 

promoveram a necessidade de formas de aprender, conhecer e fazer, sendo indissociável tal 

relação, o que demanda a possibilidade de integralizar o princípio educativo do trabalho, 

reconhecendo formas de aprender que são inseparáveis das nossas capacidades produtivas e 

culturais. 

 
Compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura 
significa entender o trabalho como princípio educativo, o que não significa 
“aprender fazendo”, nem é sinônimo de formar para o exercício do trabalho. 
Considerar o trabalho como princípio educativo equivale dizer que o ser humano é 
produtor de sua realidade e, por isto, se apropria dela e pode transformá-la. Equivale 
dizer, ainda, que nós somos sujeitos de nossa história e de nossa realidade. Em 
síntese, o trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade material e 
social (RAMOS, 2014, p.90). 

 

O trabalho como princípio educativo passa a ser inserido no contexto dos Institutos 

Federais como aprimoramento humano, intelectual e técnico, que objetiva a permanência 

orgânica no mercado de trabalho, ocorrendo por meio da integração da educação básica à 

profissional. O Parecer CNE/CEB nº 11/2012, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais 
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para Educação Profissional Técnica de Nível Médio, versa justamente sobre esta mudança de 

visão sobre a perspectiva do trabalho, não concebendo este somente por um domínio 

operacional de um fazer, mas para além, que possibilita uma “compreensão global do 

processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do 

trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões”. 

Ao adotar esse princípio educativo, onde trabalho é visto na sua forma ontológica e 

histórica, se busca emancipar o indivíduo, propiciando seu exercício da cidadania, inclusive 

para inserção no mundo do trabalho, não resumindo este unicamente aos imperativos do 

mundo capitalista, mas enxergado a tecnologia como base de produção humana que deve ser 

desfrutada por todos na qualidade de vida. 

Na educação omnilateral1, que se pauta na educação integral, a relação teoria e prática 

é parte de uma mesma moeda, incorporando reflexões clássicas, onde a práxis, que representa 

a sintonia destes dois pólos, deve ser a tônica do processo de ensino. Esta ideia passa a ser 

tomada como máxima no desenvolvimento das experiências profissionais e na construção de 

uma educação que toma tais preceitos. 

Essa almejada formação integral, onde a relação teoria e prática se faz sob a ótica da 

unidade, é que a torna elemento indissociável da práxis, como sugere Araújo e Frigotto, 

(2015, p. 71). Nesta perspectiva da prática pedagógica, de forma ampla, sugere Freire: “A 

práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. Assim, a 

práxis é o constante ato de reflexão problematizadora, de inconformismo, numa dialética 

histórica e realista que busca a transformação e formação plena (1970, p.25).  

No ensino das disciplinas de Informática, essas relações entre teoria e prática exigem 

unidade, fazendo destas uma simbiose e complementariedade, onde o discente, ao promover 

sua ação sobre o computador, esta continuamente refletindo sobre os sentidos que 

fundamentam sua ação. Assim a práxis neste processo pode ser entendida tomando as lições 

de Vázquez (1977) como uma ação revolucionária transformadora  que se faz quando uma 

teoria embasa a prática e há nesta pratica elementos que favorecem a sua reestruturação com 

objetivo de mudar a realidade dada por meio de uma atividade que conjuga ação e 

consciência. 

É neste contexto que emerge a problemática desta pesquisa, a saber: Que aspectos são 

relevantes conhecer no Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

 
1Omnilateral é uma educação entendida nos preceitos de Marx, onde ele defende uma formação integral oposta a 
formação unilateral dominada pelos imperativos do capitalismo (FRIGOTTO, 2001). 
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Tecnologia do Maranhão – Campus Timon para que ofereça a integralização entre teoria e 

prática nas disciplinas de Informática e promova nos discentes sua inclusão na Cultura 

Digital? 

Para responder aos questionamentos e objetivos traçados, foram usados como 

referencial Saviani (2007), Arroyo (2011), Frigotto (2011), Ramos (2006), Freire (1970), 

Leontiev (1978), Vazquez (1977), Castells (2016), que servirão como base teórica para refletir 

sobre as temáticas: EJA, educação integral, emancipação dos sujeitos, educação inclusiva, 

práxis pedagógica e as tecnologias digitais. 

Na pesquisa, foi usada a abordagem do Materialismo Histórico-Dialético, pois melhor 

se aproxima do objeto da investigação, já que, segundo Frigotto (2010, p. 82), “a dialética 

situa-se, então, no plano da realidade, no plano histórico, sob a forma de trama de relações 

contraditórias, conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento e transformação dos 

fatos”. 

Para tal, foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: Analisar a 

importância das Disciplinas de Informática para a inserção do discente na Cultura Digital; 

Fazer um levantamento bibliográfico sobre o Estado da Arte da produção do conhecimento do 

uso de aplicativos educacionais no Ensino de Jovens e Adultos; Avaliar os resultados sob o 

uso do Aplicativo Educacional e sua relevância para inclusão digital, aplicando-o aos 

discentes investigados; Compreender os resultados da práxis educativa mediada pelo App para 

as habilidades profissionais.  

A pesquisa se estruturou por meio dos seguinte tópicos: introdução que apresentou de 

forma geral o tema da pesquisa, referencial teórico dividido em 5 (cinco) subtópicos que 

versou sobre a temática da pesquisa; a metodologia descreve a execução e meios de realização 

da pesquisa; análise dos dados faz uma análise sobre os questionários aplicados e o estado da 

arte; tópico 5 (cinco) versa sobre a estrutura do aplicativo educacional; o tópico 6 (seis) 

intitulado Resultados e Discussões apresentou de forma ampla as possibilidades alcançadas 

por meio do desenvolvimento da pesquisa; o último tópico versa sobre as considerações 

finais, assim concluindo as premissas que deram desenvolvimento ao estudo.  

Com isso, a pesquisa analisa a modalidade de ensino PROEJA como uma 

possibilidade de promover a inserção na Cultura Digital, ampliando a participação social, 

observando a práxis nas disciplinas de Informática como um caminho de integração do 

conhecimento, onde o trabalho visto como princípio educativo possibilite a emancipação dos 

discentes e sua formação profissional para além dos interesses empregatícios imediatistas, 

oportunizando melhoria no ensino. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Iniciaremos este tópico versando sobre o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) no processo de ensino do PROEJA, reflexo das necessidades do mundo 

digitalizado, que exige habilidades e conhecimentos no uso desses recursos como forma de 

inserção social no espaço conectado. Com intuito de estabelecer a concretude dos objetivos, 

este tópico foi dividido em cinco subseções, apresentando um levantamento bibliográfico por 

meio da discussão entre teóricos e autores como Castelles (2016), Citelli (2011), Machado 

(2010), Vázquez (1977), Freire (1970), Leontiev (2004), Saviani (2007), Frigotto (2001), 

Kuenzer (2005) e outros, que respectivamente versaram sobre tecnologias educacionais, a 

práxis no ensino de Informática, Teoria da Atividade, EJA e Educação Integral. 

 
2.1 As TICs e a disciplina de Informática no processo de ensino-aprendizagem 

 

 Dentre os fatores que desafiam o cenário educacional da contemporaneidade, 

encontra-se o uso das TICs inseridas no espaço escolar em virtude da Revolução 

Computacional, que promoveu um afluxo de conhecimentos e a interação social em rede por 

meio de informações transmitidas de forma on-line e instantânea. 

Na atualidade, as TICs estão contribuindo para a mudança social nos hábitos, na 

cultura e nas formas de interagir, trazendo transformações em todos os âmbitos da sociedade, 

seja econômico, político, cultural e educacional. Assim as TICs são conceituadas por Cruz 

(1998, p. 04): “Todo e qualquer dispositivo que tenha a capacidade para tratar dados e ou 

informações, tanto de forma sistêmica como esporádica, quer esteja aplicado ao produto, quer 

esteja aplicado ao processo”. Compreende-se uma série de recursos tecnológicos que 

interagem entre si, por meio das potencialidades oferecidas na Internet, que contribuem na 

facilidade de comunicação entre as pessoas, bem como de produção de serviços e 

gerenciamento de organizações. 

As TICs ganharam repercussão e nomenclaturas diferenciadas, entretanto, possuindo o 

mesmo conceito. Petarnella (2008) usa a expressão “Tecnologias Midiáticas e Digitais de 

Informação e Comunicação” (TMDICs), outros autores, como Lima (2016), se utilizam da 

nomenclatura “Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação “(TDICs). Em nosso 

trabalho, usaremos o termo mais consagrado, qual seja,“TICs”, por entender que engloba os 

demais sentidos presentes nas siglas. 
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As discussões e pesquisas em torno das TICs se fazem na IV Revolução Tecnológica, 

intitulada por Klaus Schwab (2016) como era em que vivemos e que funde os conhecimentos 

do mundo físico, digital e biológico, onde a criação de máquinas inteligentes acaba por trazer 

outros padrões e vivências que refletem no mundo escolar. 

 
A educação do século XXI encontra-se inserida no contexto de quarta revolução 
industrial, que impacta a forma de pensar, de relacionar e de agir do ser humano. No 
percurso do tempo a educação sofreu uma acelerada metamorfose, pois o contexto 
social, econômico e político apresenta um novo cenário que requer outra postura do 
profissional inserido na era digital com as seguintes competências, apresentadas por 
Gómez (2015, p. 77): Capacidade de utilizar e comunicar de maneira disciplinada, 
crítica e criativa; o conhecimento e as ferramentas simbólicas que a humanidade foi 
construindo através dos tempos; Capacidade para viver e conviver 
democraticamente em grupos humanos cada vez mais heterogêneos, na sociedade 
global; Capacidade de viver a atuar autonomamente e construir o próprio projeto de 
vida (FUHR, 2019, p. 02). 
 

Sendo a escola um lócus por excelência de formação da sociedade, não poderia se 

esquivar das inovações que a tecnologia trouxe ao processo educacional, tornando-se 

necessário que o docente/discente faça uso desses recursos na condição de sujeitos ativos, de 

forma que possa observar na prática a utilização efetiva destes no processo de ensino-

aprendizagem. 

A introdução destas tecnologias se inicia em meados do século XX, nos Estados 

Unidos, como informa Castells (2016), desencadeada pela grande industrialização dispensada 

para as grandes guerras e, posteriormente, ampliada com a Guerra Fria. No Brasil, essas 

tecnologias só foram pensadas com fins educacionais após a segunda metade do século XX, 

mas é só a partir de 1980 que ocorre a produção e distribuição do computador em massa, 

passando a ser mais um componente eletrônico da vida doméstica, das empresas e, por 

conseguinte, da escola. Esses avanços vêm acompanhados de progressivas mudanças 

tecnológicas, que já haviam despertado a escola para uma era de inovações, com o uso das 

TV’s, dos DVD’s, som, projetores de imagem e outros. 

 
No Brasil, como em outros países, o uso do computador na Educação teve inicio 
com algumas experiências em universidades, no princípio da década de 1970. Em 
1971, foi realizado na Universidade Federal de São Carlos (SP) um seminário 
intensivo sobre o uso de computadores no ensino de Física, ministrado por E. 
Huggins, especialista de Dartmouth, EUA (Souza, 1983). Nesse mesmo ano o 
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras promoveu, no Rio de Janeiro, a 
Primeira Conferência Nacional de Tecnologia em Educação Aplicada ao Ensino 
Superior (I CONTECE) (VALENTE, 1999, p.17). 
 

O uso dos computadores como ferramenta no processo ensino-aprendizagem, por meio 

dos currículos escolares, é o que Valente (1999) intitula de “Informática na Educação”, que 

foi iniciada no Brasil por volta de 1970, encabeçada pelas ações universitárias, inspiradas em 
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exemplos e mudanças incorporadas nos EUA e França. Essas mudanças se ampliaram no 

contexto escolar, promovendo alterações no currículo, nas disciplinas, nas ferramentas 

didáticas, na forma de ensinar, também causando anseio nos discentes na utilização das novas 

mídias, em virtude da variedade de informações recebidas e de recursos audiovisuais que 

chegam aos mercados, a exemplo de: vídeos, computadores, Internet e tantos outros, que por 

sua atratividade exigem uma nova postura do docente em face das necessidades e interesses 

dos discentes, uma vez que essas inovações interferem na vida dos sujeitos educacionais. 

Cabe mencionar que, no Brasil, a Lei de Diretrizes de 1º e 2º graus de 1971 é uma das 

primeiras legislações a ressaltar a necessidade de implementação do uso das tecnologias, 

entretanto, a exigência era a implementação desses recursos aliados às necessidades e ao 

mercado de trabalho. 

 
Art. 43. Os recursos públicos destinados à educação serão aplicados 
preferencialmente na manutenção e desenvolvimento do ensino oficial, de modo que 
se assegurem: a) maior número possível de oportunidades educacionais; b) a 
melhoria progressiva do ensino, o aperfeiçoamento e a assistência ao magistério e 
aos serviços de educação; c) o desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 
1971). 

 
A Lei de Diretrizes de 1º e 2º graus, de 1971, foi instituída no contexto da Ditadura 

Militar estabelecida no Brasil. Naquele período, já eram salientadas implicitamente nos art. 3º 

e 5º as necessidades de mudanças e adaptações do currículo, evidenciando essas 

transformações em face de novas tecnologias e técnicas que surgiam, bem como defendendo a 

profissionalização no 2º grau. Essa LDB/71 foi alterada e regulada por alguns pareceres, 

como o de nº 54/72, que criava o tópico “Tecnologia versus Humanismo” para aprofundar 

discussões em torno da importância das tecnologias nas habilitações profissional. É aqui que 

começamos a perceber as inferências dos avanços tecnológicos sendo incorporadas pelas leis 

no espaço escolar. 

É pelas universidades que se inicia o processo de inserção das novas tecnologias, que 

logo vai se dinamizar os níveis educacionais, requerendo reestrutura do espaço escolar e do 

currículo, onde as pressões por aquisição destes conhecimentos vão afetar amplamente os 

setores sociais. Percebe-se que o computador e todos os seus recursos serão difundidos de tal 

forma que conquistará sobremaneira a escola. 

 
Esses seminários estabeleceram um programa de atuação que originou o Educom e 
que foi implantado pela Secretaria Especial de Informática (SEI), com suporte do 
CNPq e Finep, órgãos do MTC, e pelo MEC. O Educom permitiu a formação de 
pesquisadores das universidades e de profissionais das escolas públicas, que 
possibilitaram a realização de diversas ações iniciadas pelo MEC, com a 
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organização de Cursos Nacionais de Software Educacional (1986, 1987 e 1988), a 
implementação do Formar – Curso de Especialização em Informática na Educação 
(realizados em 1987 e 1989) –, e a implantação nos Estados dos CIEds – Centros de 
Informática em Educação (iniciados em 1987). (VALENTE, 1999, p. 19). 
 

As universidades, em parceria com o MEC, criaram núcleos de estudos que 

promoveram a disseminação da importância do saber e da aquisição deste aparato 

tecnológico, despertando no governo a necessidade de políticas publicas para está área, o que 

foi feito por meio da criação de Seminários sobre as temáticas e de programas como o 

EDUCOM e o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO). Este ampliou e 

expandiu as perspectivas do uso das tecnologias digitais, ao ter como meta a criação de 

Laboratórios de Informática nas escolas, em parceria com a União, os Estados e Municípios. 

No início do PROINFO, as dificuldades ainda eram várias quando a formação de 

docentes para atuarem na área ainda estava em gestação. Assim, os equipamentos e os 

aparelhamentos que chegavam às escolas não tinham a destinação que se esperava. 

 
O PROINFO está subordinado à SEED/MES e tem como objetivo principal 
introduzir a informática na rede pública de ensino (municipal e estadual), através de 
redes técnicas de produção, armazenamento e transmissão de informações, uma 
tecnologia que a sociedade está empregando cada vez mais. Portanto, o Programa é 
fortemente centrado nas tecnologias de telecomunicações mediadas pelos 
computadores. Nas metas estabelecidas para o biênio 1997/1998, o PROINFO 
propunha a aquisição de 100 mil computadores (através de licitação internacional), a 
serem instalados nos NTE e nas escolas que aderem ao programa. Os computadores 
seriam distribuídos nos 27 Estados da União, em quotas proporcionais ao número de 
escolas públicas existentes na Unidade federativa com mais de 150 alunos. 
(TAVARES, 2011, p. 07). 

 

Como visto, o PROINFO foi criado por meio da Portaria 522 do MEC, em abril de 

1997. Seu objetivo principal era capacitar profissionais e distribuir computadores para as 

escolas, inserindo as TICs no ambiente escolar, reconhecendo a importância destas 

ferramentas como garantia da melhoria da aprendizagem e forma de reestruturar as novas 

demandas por conhecimentos e habilidades no mercado de trabalho, que se modernizava e 

exigia o domínio destes saberes.  

 
De acordo com o Portal da Câmara dos Deputados, o Brasil vem desde o ano de 
1993 tentando implantar, através de projetos de lei, a Disciplina Informática no 
contexto escolar. O que ainda não ocorreu. No ano de 2007, o deputado Fábio Souto, 
do Partido da Frente Liberal (PFL) da Bahia, lançou o Projeto de Lei 162/07 que 
tornou a Informática disciplina obrigatória na parte diversificada dos currículos do 
Ensino Médio. O próprio Souto (2007) afirma que a informática é essencial para a 
busca do conhecimento e também na busca profissional. A proposta do deputado 
altera o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LACERDA, 2012, 
p.02). 
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A importância da informática na parte diversificada do currículo, presente no artigo 26 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, traz a possibilidade de inserir a informática como 

disciplina, ou por meio de projetos, haja vista que a mesma pode ser usada de forma 

interdisciplinar e contextualizada com qualquer outra disciplina ou áreas do conhecimento.  

Implementar este conhecimento na escola é possibilitar o exercício da cidadania, pois 

nos dias atuais se exige cada vez mais o domínio desses conhecimentos no cotidiano social, 

seja no trabalho, no espaço doméstico, nas operações mais simples, como sacar dinheiro, 

enviar ou receber um e-mail, procurar um endereço, fazer uma pesquisa,  preparar um 

currículo para oferta de emprego, tudo requer algum domínio de habilidades digitais. A 

automação dos meios tecnológicos reconfigurou os saberes, nos impulsionando em um mundo 

de vantagens e praticidades, mas também de aprendizagens contínuas. 

Em meio a esta realidade, buscamos investigar a relação prática pedagógica nas 

Disciplinas de Informática do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio 

na Modalidade Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão – Campus Timon, na promoção de habilidades profissionais digitais, 

e desenvolver um Aplicativo Educacional (AE) que auxilie na práxis, favorecendo variadas 

maneiras de aprender, para que os docentes e discentes tomem posse dos recursos de 

informática como ferramenta enriquecedora do processo de ensino-aprendizagem. 

Com isso, percebemos nas TICs o seu potencial enriquecedor no processo de ensino, 

pois motiva e facilita a educação por meio da inclusão digital, com a inserção de novas 

mídias, possibilitando o acesso dos discentes a informações rápidas, à realização de pesquisas 

e de múltiplas tarefas. Assim, oportunizando aos docentes/discentes meios mais eficientes de 

aprimoramento de habilidades de leitura e interpretação de textos e imagens. 

Tal processo passou a ser conhecido como letramento digital2, uma forma de capacitar 

os indivíduos deste mundo de conhecimentos que se configura como uma nova visão ou 

linguagem, forma de aprender, de se comunicar e interagir com os outros. Estas novas formas 

de comunicação foram inseridas no ambiente escolar, no trabalho, no comércio, nas formas de 

se comunicar, influenciando todos os modos de vivência. 

Uma das marcas interacionistas de fluxo de informação e comunicação encontra-se 

nas Redes Sócias, como Facebook, Instagran e WhatsApp, ambientes virtuais de troca de 

 
2 É o domínio das ferramentas digitais, de maneira a garantir as práticas letradas, ampliando o domínio sobre a 
leitura e escrita, por meio da tela. Assim, é o domínio de habilidades que vão além do manuseio mecânico das 
novas tecnologias. 
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comunicação, onde o processo de aprendizagem também pode ser percebido, sendo, assim, 

indispensável para a inclusão social e digital. 

 
Atualmente, o Facebook conta milhões de usuários, constituindo-se como a maior 
rede social do mundo, com a intensificação da internet através da (CMC) 
Comunicação Mediada por Computador surgiram novas interfaces comunicacionais 
que possibilitam aos usuários curtir, publicar, compartilhar fatos da sua vida 
cotidiana e interagir com diversas pessoas ao mesmo tempo (SILVA, 2016, p. 17). 
 

Além do Facebook, hoje contamos com o WhatsApp, que é um aplicativo 

multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones, que 

combina mensagens de texto, compartilhamento de imagens, vídeos e documentos em PDF, 

além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a Internet. Segundo dados do site 

da empresa Facebook, o Brasil tem hoje 120 milhões de usuários, se mostrando como um 

aplicativo de comunicação dos mais usados no país. 

É em meio a este contexto que visualizamos os recursos tecnológicos como uma 

ferramenta de aprendizagem que ultrapassa o espaço escolar, devendo ser usados e 

apropriados por docentes e discentes como meio de melhorar o processo de ensino 

aprendizagem, servindo como recurso e estratégia de implementação criativa e apropriação de 

conhecimento. 

Apesar dos potenciais riscos destas novas metodologias de aprendizagem, não 

podemos deixar de ressaltar que a eficiência desses recursos não se faz sozinha, a aplicação 

destes meios precisa ser dirigida para a aprendizagem, pois muitas são as suas finalidades, 

sendo condensada para aprimorar e possibilitar o processo de inclusão dos discentes. 

 
Se a educação tem caráter de permanente formação, pode-se afirmar que o 
letramento, enquanto uma de suas ferramentas, portanto, não é meramente um 
método, uma alfabetização ou uma habilidade, trata-se de um conjunto de 
capacidades e conhecimentos para mobilizá-las, trata-se da chamada “prática 
situada”, Klriman (2005). Essa prática define o saber entrosar prática social e 
experiência. Assim, o saber na era digital se torna significativo na medida em que se 
alia ao que objetiva o usuário. A este cabe estar letrado também digitalmente, para 
que, de acordo com Soares (2003), possa inserir-se em um novo lugar 
(VASCONCELOS, 2015, p.189). 
 

Em suas falas, Vasconcelos (2015) ressalta o letramento como uma maneira de 

promoção da inclusão, como uma forma de exercer a própria cidadania, já que no contexto em 

que vivemos é imprescindível o letramento digital, haja vista que as principais formas de 

interação social hoje se fazem por meio digital e on-line, que se dá por um imenso 

compartilhamento de informações. 
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Pessoas com pouca instrução podem ser manipuladas facilmente no uso de recursos 

tecnológicos e terem seus dados, opiniões, imagens e colocações expostos facilmente por 

meio desta rede de computadores, que, como dito, tem funções variadas, sendo usada para o 

bem, mas também para más ações. Esta troca de informação deve ser analisada, a fim de se 

evitar compartilhamento de informações falseadas, as chamadas Fake News, que 

popularmente são conhecidas por divulgação e compartilhamento de informações falsas por 

meio das redes sociais (OLIVEIRA, 2018). 

O domínio sobre a checagem de informações falsas ou manipulatórias também se 

associa a um processo de letramento digital, que abrange uma alfabetização que entrelaça os 

saberes tecnológicos, gramaticais, interpretativos, políticos e sociais. Daí entende-se que 

letramento digital vai além do uso técnico das ferramentas digitais, perpassa um nível crítico e 

intelectual de interpretação. 

 
Atualmente já não é possível prescindir das novas tecnologias. Fazê-lo significaria 
um retrocesso histórico de proporções incalculáveis. Mas também não se trata de 
acolher a tecnologia tal como ela nos é oferecida pelo mercado, nem para os fins que 
os mesmos produtores e comerciantes da tecnologia desejam. Não se trata de 
incorporar acriticamente a tecnologia no tecido social, educativo e comunicativo. O 
que estamos querendo, sobretudo nos países consumidores, não produtores de novas 
tecnologias, como os latino-americanos, é uma série de estratégias que permitam a 
nossas sociedades aproveitar o potencial da tecnologia para nossos próprios fins e de 
acordo com nossas peculiaridades culturais, científicas e tecnológicas (OROZCO-
GÓRMEZ, 2011, p. 160). 
 

Por isso é tão primordial a inserção das tecnologias, mas tal uso só se mostra 

enriquecedor se associado com uma pedagogia que realmente possa favorecer a melhoria da 

educação por meio de um olhar crítico e participativo do indivíduo, tendo em mente os reais 

objetivos que a sociedade e a comunidade local visam com estes novos recursos. 

No ambiente escolar, estas ferramentas ainda são usadas de forma modesta, 

evidenciando a dificuldade dos discentes em manuseá-las, mas também dos docentes, o que 

dificulta sua apropriação. 

 
A formação docente é um processo permanente que não pode prescindir do binômio 
teoria/prática, pois é essa combinação que habilita o professor integrar as TIC ao seu 
fazer pedagógico. A ênfase atual está nas habilidades e competências que o 
professor da educação superior precisa desenvolver para agregar os recursos 
tecnológicos à sua experiência profissional. A capacidade técnica de utilizar as TIC 
é essencial, contudo não basta apenas à capacidade de saber fazer para ter sucesso, é 
preciso saber relacionar-se, o que envolve a capacidade de lidar com as TIC, 
agregando a valores étnicos, culturais, pedagógicos e metodológicos (MERCADO, 
2008, p.60). 
 

A práxis se impõe neste novo cenário, exigindo do docente habilidades e 

conhecimentos, o qual talvez não tenha sido preparado, sofrendo com as exigências de um 
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mundo capitalista que passou a usar dos métodos empresariais racionais do taylorismo e 

fordismo. 

Apesar de Mercado (2008) se referir às habilidades que o docente do Ensino Superior 

deve ter, entendemos servir igualmente tais exigências para os docentes da Educação Básica. 

O docente se apresenta como ponte para o uso criativo de novas modalidades de ensino por 

meio das TICs. Neste ambiente, ele deve se mostrar como eterno aprendiz, construindo elos 

de aprendizagem e desenvolvimento da sua prática, se readaptando a essas novas formas de 

ensinar e aprender, assim integrando as TICs ao seu fazer pedagógico como possibilidade de 

aprendizagem aos discentes. 

É inegável que as tecnologias são atrativas, principalmente às novas gerações, que têm 

maior habilidade para manuseá-las. Entretanto, a sua apropriação se torna fundamental a 

todos, na medida em que estas trouxeram mudanças a todas as atividades humanas, com 

grande preponderância no espaço escolar. No entanto, deve-se ressaltar que esta prática só se 

faz efetiva, como sugere Mercado (2008), se bem direcionada e carregada de sentidos e 

objetivos práticos, caso contrário, as formas tradicionais de operar o ensino transmudará tais 

ferramentas, servindo-as e sendo usadas com os mesmos desígnios rígidos, fragmentados, 

técnicos e pouco interessantes. 

Com isso, a pesquisa se propõe integrar as ferramentas digitais ao mundo dos 

discentes do PROEJA, verificando seu nível de interação e sua contribuição para a 

aprendizagem e o exercício da cidadania, já que o uso destas ferramentas pode de fato efetivar 

a participação destes nas estruturas político-econômico-cultural da sociedade. Deste modo, o 

próximo subtópico apresentará uma discussão de autores que versam sobre o uso de TICs em 

suas pesquisas, em especial, Aplicativos Educacionais, estudos selecionados sobre a temática 

através de Wikipédia, Google, do alerta do Google Acadêmico, durante os meses de agosto e 

outubro de 2019, artigos, teses e dissertações que foram usadas na pesquisa. 

 

2.2 Experiências no uso de Aplicativos Educacionais na Educação de Jovens e Adultos. 

 

 A EJA é uma modalidade de ensino que tem como objetivo ofertar a educação àqueles 

que tiveram trajetórias escolares descontínuas, por isso tem uma face compensatória e 

reparatória, pois é uma maneira do Estado agir como promotor e garantidor de uma política 

educacional que em algum tempo foi ineficiente para promover a permanência dos estudantes 

na escola. 
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No que dispõe à nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 

9.394/96, a EJA tem como objetivo corrigir questões sociais, como exclusão e negação ao 

acesso escolar. 

 
Art. 37.  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade 
própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da 
vida. [...] § 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, 
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.§ 2º. O Poder Público 
viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante 
ações integradas e complementares entre si (BRASIL, 1996). 

 
O aparato legal é um reconhecimento da precariedade que durante séculos foi tratada a 

EJA, relegando a estes uma educação assistencialista que via no ensino um caráter apenas 

certificatório, não levando em conta a melhoria da educação e a formação de sujeitos 

autônomos e críticos. 

 A EJA tem um longo percurso histórico, que se inicia ainda no Período Colonial, com 

a catequização dos indígenas pelos jesuítas, e que se perfaz de diferentes formas durante toda 

a formação do país, apresentando características diferentes, em muito associadas às 

necessidades do Estado. Apesar do amparo legal garantido a esta modalidade de ensino, cabe 

ressaltar que tais conquistas foram fruto de reivindicações sociais ocorridas através de 

movimentos que lutavam por uma “Educação Popular” de qualidade, que ganharam ênfase a 

partir de 50, quando a educação passava a ser vista como ascensão social em um sistema que 

se mostrava cada vez mais competitivo (STRELHOW, 2010). 

As discussões educacionais desta época ganharam maior dimensão com o projeto de 

alfabetização de Paulo Freire (1970), que lutava por um ensino que garantisse autonomia aos 

sujeitos por meio da equidade educacional. Este projeto criticava programas como o 

MOBRAL, confrontando a “educação bancária” com uma educação libertadora, sendo a 

ultima um caminho para a emancipação dos sujeitos por meio da sua ação consciente e uma 

ação pedagógica crítica sobre a realidade (FREIRE, 1970). 

Com a Constituição Federal de 1988, a educação se torna um direito de todos e uma 

obrigação do Estado, como dispõe o artigo 205. Assim, evidencia-se o dever do Estado em 

ofertar a educação, sendo vista como direito subjetivo, podendo qualquer indivíduo exigi-lo 

em face da sua não observação.  

A nossa Carta Maior enfatiza a necessidade do pleno desenvolvimento da pessoa, 

princípio reforçado também na LDBEN, que igualmente menciona a necessidade de inserção 
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social por meio do exercício da cidadania, bem como a preparação para o trabalho, referida no 

artigo 37. 

Neste contexto é ressaltado o Decreto de nº 5.154/2004, que versa sobre a educação 

profissional e dispõe sobre a necessidade de integração entre o Ensino Médio e a Educação 

Profissional de nível médio, elemento primordial para implantação de uma política pública de 

educação profissional tecnológica voltada para formação integral dos cidadãos. 

Faz-se necessário mencionar que, apesar deste arcabouço legal, a educação 

democrática ainda se encontra distante de ser efetivada, sendo necessário que a população 

tenha consciência de seus direitos para que as garantias previstas em lei sejam efetivadas na 

prática. 

Neste contexto que se conclama por ações efetivas na EJA, foi criado o PROEJA, por 

meio do Decreto 5.478/2005, onde os Institutos Federais teriam destaque na oferta destes 

cursos, em virtude do seu longo histórico de trabalho com educação profissional de qualidade. 

Devido a críticas, houve alteração para a ampliação no programa, que foi substituído 

pelo Decreto de nº 5.840, de 13 de julho de 2006. As mudanças se deram na possibilidade de 

oferta de ensino não apenas para o nível médio, mas também para o Ensino Fundamental, bem 

como se alargou o rol das instituições que ofertariam os cursos. 

 
Um dos grandes desafios do Programa é integrar três campos da educação que 
historicamente não estão muito próximos: o ensino médio, a formação profissional 
técnica de nível médio e a educação de jovens e adultos. Igualmente desafiante é 
conseguir fazer com que as ofertas resultantes do Programa efetivamente contribuam 
para a melhoria das condições de participação social, política, cultural e no mundo 
do trabalho desses coletivos, em vez de produzir mais uma ação de contenção social 
(MOURA; HENRIQUE, 2012, p.116). 
 

Destarte, em virtude do público diferenciado que integra o PROEJA, é destacada sua 

necessidade de escolarização integrada ao trabalho, bem como a trajetória de vida destes 

sujeitos, que exigem especificidades no tratamento, metodologia e análise das necessidades do 

público. 

 
Essa mudança de olhar sobre os jovens e adultos será uma pré-condição para 
sairmos de uma lógica que perdura no equacionamento da EJA. Urge ver mais que 
alunos ou ex-alunos em trajetórias escolares. Vê-los jovens-adultos em suas 
trajetórias humanas. Superar a dificuldade de reconhecer que, além de alunos ou 
jovens evadidos ou excluídos da escola, antes do que portadores de trajetórias 
escolares truncadas, eles e elas carregam trajetórias perversas de exclusão social, 
vivencias trajetórias de negação dos direitos mais básicos à vida, ao afeto, à 
alimentação, à moradia, ao trabalho e à sobrevivência (ARROYO, 2011, p. 24). 

Essa forma de análise de Arroyo (2011) quebra o paradigma de que era apenas 

desinteresse o que fazia com que os jovens desistissem da escola, passou a se acrescentar a 
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responsabilidades da escola e as políticas públicas como corresponsáveis por estes processos, 

daí surgindo outras ações que repensam a realidade desse público. Como sugere Saviani: 

 
Eis que, sobre a base comum da escola primária, o sistema de ensino bifurcou-se 
entre a escola de formação geral e as escolas profissionais. Estas, por não estarem 
diretamente ligadas a produção, tenderam a enfatizar as qualificações gerais 
(intelectuais) em detrimento de qualificações específicas, ao passo que os cursos 
profissionalizantes, diretamente ligados a produção, enfatizaram os aspectos 
operacionais vinculados ao exercício de tarefas específicas (intelectuais e manuais) 
no processo produtivo considerado em sua particularidade (SAVIANI, 2007,p.159). 
 

Com a institucionalização da EJA por meio de decretos que criaram o PROEJA, se 

pensou uma educação integral, onde a profissionalização não fosse parte e nem complemento, 

mas o próprio processo de aprendizagem em que o trabalho é visto como princípio educativo. 

Desta forma, quebrando com a lógica de uma educação profissionalizante alienante que estava 

unicamente a serviço do mercado. 

 
Nesse sentido, o que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido 
lato, com acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos 
produzidos historicamente pela humanidade, integrada a uma formação profissional 
que permita compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na busca 
de melhoria das próprias condições de vida e da construção de uma sociedade 
socialmente justa. A perspectiva precisa ser, portanto, de formação na vida e para a 
vida e não apenas de qualificação do mercado ou para ele (BRASIL, 2007, p. 13). 
 

A ideia aqui defendida, no PROEJA, entende que a profissionalização vai além do 

dualismo escolar reprodutivista3. Apoiando-se nas ideias de Frigotto (2001), Saviani (2007), 

busca-se a concepção de uma educação integral, onde o trabalho é princípio educativo. 

 
Uma educação ominilateral, tecnológica ou politécnica formadora de sujeitos 
autônomos e protagonistas de cidadania ativa e articulada a um projeto de estado 
radicalmente democrático e há um projeto de desenvolvimento “sustentável”. 
Afirma a ideia de que essa educação por ser básica e de qualidade social, é a que 
engendra o sentimento da emancipação humana e a melhor preparação técnica para 
o mundo da produção do atual patamar científico tecnológico (FRIGOTTO, 2001, p. 
82). 
 

Neste sentido, o PROEJA é uma política educacional inclusiva e democrática, pois 

trabalha com um público marginalizado e excluído da sociedade, onde por meio de uma 

proposta de integração dos conhecimentos almeja uma formação plena. 

O IFMA – Campus Timon foi criado pela Portaria de nº 04, de janeiro de 2009, 

iniciando suas atividades administrativas e pedagógicas em fevereiro de 2011, oferecendo 

nesse ano 360 vagas em cursos técnicos, e atualmente oferece também o Ensino Superior. 

 
3A Escola Reprodutivista é baseada nas teorias reprodutivistas que reforçam as relações de poder entre classes 
sociais (Amorim, 2019). 
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O campus está inserido na cidade de Timon – MA, na Região dos Cocais, tendo o 

município a quarta maior população do seu Estado, sendo criado em 1890, quando o então 

povoado de São José das Cajazeiras foi elevado à categoria de Vila.  

 
Timon é um dos 217 municípios do Estado do Maranhão, localizado a 450 km da 
capital São Luís, na microrregião do leste maranhense com limites da cidade de 
Caxias, Matões e Teresina, capital do Piauí. Possui uma área de 1.743,246 km² e 
uma população de 155.460 habitantes, dos quais 44.425 se encontram na faixa etária 
de 5 a 19 anos (IBGE, 2010). Timon faz parte da Região Integrada de 
Desenvolvimento da Grande Teresina, criada através do Decreto Nº 4.367, de 9 de 
setembro de 2002 (IFMA, 2016, p. 11). 
 

A cidade de Timon tem seu crescimento atrelado à capital do Piauí, cidade da qual faz 

limite a leste, separadas e unidas pelo rio Parnaíba. A cidade apresentou um grande 

crescimento nas últimas décadas, com o surgimento de vários bairros e invasões. A mesma foi 

analisada no trabalho de Santos (2007) pelo viés de cidade violenta e sem lei, por meio da 

visão do teresinense. No mesmo trabalho se faz referências aos graus de dependência de 

Timon com Teresina, principalmente no quesito de emprego e educação, o que vem mudando 

nos últimos anos, em virtude de políticas públicas que expandiram a rede de ensino no 

município, além da criação de postos de trabalhos, com ênfase no setor comercial que cresce 

na cidade. 

Quanto ao IFMA Campus Timon – MA, apesar de ter sido criado em 2009, só em 

2011 que se deu sua aula inaugural. 

 
O início de suas atividades administrativas e pedagógicas ocorreu em fevereiro de 
2011, oferecendo 360 vagas em cursos de nível técnico, distribuídas na forma 
integrada ao ensino médio – Vendas, Eletroeletrônica, Comércio (na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA) e os cursos de Vendas e Comércio na 
forma subsequente, sendo que estes tiveram sua conclusão em 2012 (IFMA, 2016, p. 
11). 
 

Por meio de pesquisas no site do Instituto Federal, se verificou que, com a sua criação, 

já foram oportunizadas vagas para turmas do PROEJA no Ensino Médio durante o período de 

2011 e 2012. As turmas desse programa funcionaram com o curso profissional voltado para o 

Curso Técnico em Comércio, sendo, a partir de 2013, mudado para o Curso Técnico em 

Administração. 

Dados do site do Instituto Federal informam que as turmas do PROEJA são formadas 

por meio de uma seleção que avalia o perfil dos discentes interessados. Essa seleção se dá por 

volta do mês de novembro, sendo amplamente divulgada nas escolas, rádios e outros meios de 

circulação de informação. São ofertadas 40 vagas por ano, sendo observadas como critérios as 
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condições econômicas dos estudantes, como forma de reverter os quadros de vulnerabilidade 

em que se encontram os jovens e adultos da região. 

 
Em relação à faixa etária, vale destacar que o número da população entre 5 a 19 anos 
representa aproximadamente 30%. Tal situação aponta para a importância do 
processo educativo para o município no tocante a oferta de vagas, bem como o 
desenvolvimento de ações que assegurem a permanência e a qualidade do ensino 
(IFMA, 2016, p.12). 
 

Com base no enunciado, apesar do transcurso de tempo na realidade do município, 

pode-se inferir que muito ainda não foi mudado, apresentando esta localidade reflexos da 

problemática nacional, sendo estratégica para o desenvolvimento do país a oferta da educação 

de qualidade para jovens e adultos, dependendo disto indicadores que elevem nossas 

condições sociais e econômicas. 

A presente pesquisa investiga a práxis nas disciplinas de Informática no PROEJA, 

com a intenção de contribuir com teorias de integração da educação, que se pautam em um 

ensino que promova a emancipação dos discentes por meio de metodologias significativas. 

Apresentaremos aqui estudos que versam de forma semelhante sobre a temática desta 

pesquisa. Referem-se, assim, ao desenvolvimento de Aplicativo Educacional (AE) e ao uso 

das TICs na Educação de Jovens e Adultos como forma de facilitar e dinamizar a 

aprendizagem. Essa discussão se apropria de conceitos, fundamentos e experiências que 

contribuem com uma aprendizagem mais dinâmica, que auxiliem na formação de jovens e 

adultos, entendendo esta modalidade com suas singularidades, mas também potencialidades.  

 
Atualmente a utilização das tecnologias afeta e modifica significativamente nossos 
hábitos, fazendo-nos reconhecer a real importância e necessidade de enfrentar os 
desafios relacionados à utilização dos diversos recursos tecnológicos oferecidos. Os 
computadores, entre outros instrumentos tecnológicos, se fazem presentes junto às 
escolas da rede pública de ensino, por meio de ambientes informatizados, 
favorecendo novas possibilidades de comunicação, interação e informação advindas 
com a Internet, provocando transformações cada vez mais visíveis em nossa 
sociedade (SILVA; MARCHAND, 2010, p. 138). 
 

Pensar o uso das tecnologias na educação, como a implementação dos computadores 

em sala de aula, é oportunizar formas variadas de aprendizagem, bem como adequar o ensino 

às novas demandas sociais, às transformações ocorridas com a III e IV Revolução Industrial. 

A consequente inserção das tecnologias afetou a sociedade em vários setores, o que requereu 

das instituições de ensino a incorporação destas ferramentas. 

O grande estudioso da área, Castells (2016, p. 124), faz uma análise dos aspectos 

centrais do paradigma da tecnologia da informação, ponto crucial para entendermos a 

profundidade e efeitos da nova era. Primeira característica do novo paradigma é que a 
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informação é sua matéria-prima. O segundo aspecto refere-se à penetrabilidade dos efeitos das 

novas tecnologias. A terceira característica refere-se à lógica de redes em qualquer sistema ou 

conjunto de relações, usando essas novas tecnologias da informação. Em quarto lugar, 

referente ao sistema de redes, mas sendo um aspecto claramente distinto, o paradigma da 

tecnologia da informação baseado na flexibilidade. Então, uma quinta característica dessa 

revolução tecnológica, é a crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema 

altamente integrado, no qual trajetórias tecnológicas antigas ficam literalmente impossíveis de 

se distinguir em separado. 

Nas falas Castells (2016), notamos um processo muito amplo que engloba um 

percurso onde a implantação das máquinas ditam novas formas de relações, mas é com os 

microcomputadores, com os chips, com os avanços na robótica, na biologia e na 

microeletrônica que tais avanços ganharam impacto global. É quando estas inovações 

convergem para o uso da informação em cadeia mundial, acoplado à difusão da Internet, que 

a tecnologia determina os aspectos sociais e culturais, inferindo, inclusive, na escola. 

 
A Informática Educativa é uma área que utiliza equipamentos advindos da 
computação como instrumentos de apoio ao ensino e aprendizagem. Ela pode agir 
nos diversos segmentos educacionais, onde pode contribuir de forma efetiva no 
processo ensino-aprendizagem em todas as áreas possíveis de transmissão de 
informação, seu objetivo principal, segundo Cox (2003), é contribuir com o 
crescimento educacional de forma individual e social permitindo assim uma maior 
integração do indivíduo que se apodera de tais informações (SILVA, 2012, p. 21). 
 

Na fala de Silva (2012), percebemos a inserção das novas tecnologias como um grande 

arcabouço de inventos que passaram a ser direcionados para o aspecto educacional. Introduzir 

essas tecnologias é uma forma de inovar no ambiente escolar, de promover uma educação 

emancipadora, onde a interação com as novas tecnologias pode gerar maior aprendizagem. 

O avanço das ferramentas digitais no espaço escolar passou a ser definido como 

Tecnologias da Informação e Comunicação, fazendo parte de um processo amplo, onde seu 

uso no processo de ensino-aprendizagem trouxe avanços e modificaram as formas de 

aprender.  

O processo de ensino-aprendizagem passa a sofrer modificações que são 

irrenunciáveis e incontroláveis, os discentes, cada dia mais atraídos pelas novas tecnologias, 

exigem dos docentes a inserção destas ferramentas nas práticas escolares. 

 
Esta crescente interação da população com as Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação (TIDCs), aliada às mudanças sociais e na forma de aprender, gera 
demandas de transformação dos tradicionais métodos de ensino, a fim de inserir a 
informática na educação de modo a potencializar o processo de ensino-
aprendizagem e acompanhar a realidade dos estudantes que estão diariamente 
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conectados, principalmente nas redes sociais, residindo aqui um aspecto relacionado 
com a inclusão digital (HORNINK, 2018, p. 18). 
 

O uso das tecnologias educacionais e informacionais representam uma variedade de 

recursos que facilitam o ensino por meio da inserção de ferramentas que ampliam a 

comunicação e informação, dinamizando as formas de ensinar e aprender, multiplicando a 

difusão de conhecimentos com o uso de computadores e da rede de Internet, que por meio de 

softwares de aprendizagem passaram a facilitar as formas de conhecer. 

 
Quando da sua inserção em um ambiente de ensino e estudo, os softwares 
educacionais passam a ter um grau bem maior de importância para promoção da 
aprendizagem significativa, pois tais softwares funcionam como apoio as 
intervenções do professor, funcionam também, e principalmente, como instrumento 
de motivação para os alunos, a fim de que eles passem a construir conhecimentos 
significativos. Enfim, a inserção de forma correta dos softwares educativos dinamiza 
o ambiente escolar (SILVA, 2012, p. 28). 
 

O Software é coloquialmente definido como a parte lógica do computador, já a porção 

física é chamada de hardware, o primeiro traz as funcionalidades e serviços que devem ser 

executados pelos usuários. Vários são os softwares em termos de edição de texto, um dos 

mais usados é o Word. Nos últimos tempos, uma série de softwares educacionais passou a ser 

desenvolvida com o objetivo de ampliar as possibilidades de aprendizagem, promovendo a 

inclusão na Cultura Digital. 

Pereira e Coelho (2017), em sua pesquisa “Aplicativos Móveis para fins educacionais: 

a utilização do aplicativo E-INST para contribuição no ensino da instrumentação industrial”, 

desenvolveu um Aplicativo Educativo que facilita a disseminação de informações e amplia as 

fontes de conteúdo sobre o tema citado.  

Para Pereira e Coelho (2017), essas tecnologias estão cada vez mais acessíveis aos 

estudantes, devendo o docente aproveitá-las, inovando nas metodologias de aprendizagem. As 

TICs são uma metodologia alternativa capaz de integrar aprendizado e tecnologias por meio 

do acesso cada vez maior a informações, através de equipamentos digitais como os tablets, 

notebooks e smartphones, que facilmente atraem os discentes, por fazerem parte do seu 

cotidiano. 

As ferramentas digitais, como smartphones, são ainda vistos pelos docentes como 

vilões que promovem a desatenção e desinteresse dos discentes pelas aulas. Assim, seu uso é 

proibido na maioria das escolas e os docentes se sentem pouco estimulados a trabalharem com 

estes recursos no processo de ensino-aprendizagem. Muito deste receio dos mesmos está na 

própria dificuldade em usar esses novos recursos ou na falta de estrutura do espaço escolar. 

Entretanto, cabe aos docentes se apropriarem desses recursos, reconhecendo seu potencial 
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pedagógico que amplia as formas de aprendizagem, dispõe de um leque de informações e 

dinamiza as comunicações. 

O aplicativo sugerido para a EJA por Pereira e Coelho (2017), na sua pesquisa, foi o 

E-INST, que é um Manual Didático de Instrumentação que concentra informações sobre 

equipamentos industriais responsáveis por medição e sensoriamento das variáveis de pressão, 

temperatura, vazão, volume e nível. Segundo os autores, o aplicativo é uma ferramenta 

auxiliar no aprendizado, que procura facilitar a busca de informações e referenciais nesta área 

de estudo. Para avaliar o App, foi aplicado um questionário aos discentes, que viveram a 

experiência de uso do mesmo. Estes explanaram as possibilidades do aplicativo, expondo suas 

qualidades e dificuldades de acesso. Como visto, 

 
[...] a partir de dados levantados e analisados, percebe-se que o aplicativo pode ser 
muito útil no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando ao aluno o contato 
com diferentes formas de apresentação do conteúdo a ser estudado. Em relação ao 
aplicativo criado para o estudo da disciplina, é possível deixá-lo ainda mais robusto 
em relação às informações contidas, inserindo mais alguns tipos de instrumento de 
medição, tais como sensores de velocidade, peso, entre outros. Diante dos resultados 
positivos obtidos pela pesquisa feita com os estudantes, este estudo mostra o quanto 
é interessante os professores utilizarem diferentes tipos de tecnologias no processo 
de aprendizagem, não se limitando apenas ao quadro, projetor e pincel (PEREIRA; 
COELHO, 2017, p. 09). 
 

A partir dos dados coletados, sugerem os autores Pereira e Coelho (2017) que esta 

pode ser uma metodologia alternativa e atraente nos cursos técnicos, principalmente com 

estudantes jovens e adultos que já dispõem e utilizam com facilidade os smartphones. Assim, 

os aplicativos podem contribuir na aprendizagem significativa e inovadora. 

O trabalho de Silva e Marchand (2010), intitulado “Formação continuada – uso das 

TICs no processo educativo da EJA”, busca analisar a importância da formação continuada 

dos docentes da EJA, por meio das TICs, para contribuir na qualificação dos discentes nesta 

modalidade. 

A estratégia utilizada foi um curso aos docentes, dividido em três fases. Na primeira 

etapa, docentes-discentes teriam que criar um Blog e PBwiki. Na segunda fase foi aplicada 

oficina de TICs com os docentes. Na terceira etapa seria realizado um questionário para 

avaliar o curso. 

Na avaliação dos resultados, os autores mencionaram os testemunhos dos 10 (dez) 

docentes da EJA participantes da pesquisa, onde se pode constatar que: 

 
[...] os professores desenvolveram competências cognitivas para novas 
possibilidades de construção de conhecimento pedagógico, conquistando 
autoconfiança e autonomia na utilização dos recursos tecnológicos apresentados 
durante a capacitação, em especial no uso do Blog e de WIKI. O grande ganho foi à 
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mudança de postura desses docentes, refletindo sobre a necessidade de incorporar as 
TICs na sua prática docente, para acompanhar as mudanças sociais, econômicas e 
tecnológicas (SILVA; MARCHAND, 2010 p.147). 
 

As autoras mencionam a relevância do uso dos aplicativos, salientando a necessidade 

de preparação e formação dos docentes como meio para efetivação e incorporação dessas 

tecnologias no espaço escolar, sendo esta uma forma de estimular a aprendizagem, 

principalmente nos discentes da EJA, que apresentam singularidades no processo educacional. 

Assim, para as autoras, o uso das “TICs contribuem para realizar uma educação 

emancipadora, que resgata os saberes do educando, possibilitando-lhe relacioná-los com 

outros saberes e compartilhá-los interativamente com os colegas” (2010. p. 147), é uma 

prática autônoma, mas também coletiva, onde as dificuldades de um discente são supridas 

pela experiência e saber do outro, sejam docentes ou discentes. 

A preparação dos docentes também é mencionada nas pesquisas de Castells, que 

informa que nos EUA “a maioria dos docentes não tiveram educação ou treinamento no uso 

de tecnologia em seu ensino, e somente 15% relataram ter tido pelo menos nove horas de 

treinamento em tecnologia da educação em 1994” (2003. p. 212). Resguardadas as diferenças 

de realidades apresentadas entre os países e as questões temporais, no Brasil, as tecnologias 

adentraram no espaço escolar sem que este tenha se estruturado devidamente, principalmente 

quanto à capacitação dos docentes. Desta forma, fazendo uso das TICs de forma improvisada, 

causou desestímulo e desinteresse no seu uso. 

Outro aplicativo que está disponível de forma gratuita nas plataformas digitais é o 

Duolingo, tema da pesquisa “Uso da Ferramenta Duolingo no Ensino de Língua Espanhola no 

EJA: um estudo de caso nas turmas do CEJOL”, dos autores Pinto, Moutinho, Tavares e 

Bottentuit Junior (2017). Nela, os autores avaliam o uso deste App como ferramenta 

facilitadora da aprendizagem de novos idiomas. Metodologicamente, analisam a percepção 

dos discentes em aulas de língua espanhola nas turmas da EJA no Centro de Ensino Jornalista 

João Francisco Lisboa (CEJOL), na cidade de São Luís. 

Nesta pesquisa, ao referir-se às novas gerações que têm um amplo domínio sobre as 

tecnologias, os autores ressaltam um termo cunhado por Marc Prensky (2012), que é “nativos 

digitais”. Esses indivíduos apresentam-se com habilidades diferentes, se comparados às 

gerações passadas. Assim, alguns jovens adultos parecem ter maiores dificuldades de se 

apropriarem das tecnologias se comparados às crianças e adolescentes, que nasceram na era 

das tecnologias. Cabe mencionar, também, o termo empregado por Petarnella (2008) como 

“escola analógica e cabeças digitais”, ao se referir às dificuldades de mudança das escolas em 
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meio às tecnologias e aos jovens aprendentes, que têm uma grande afinidade e habilidade com 

as tecnologias. 

Destarte, ressalta-se um nível de aprendizagem diferente com relação ao uso das 

tecnologias nas salas da EJA, que podem variar de acordo com a faixa etária, o que não é 

regra, mas existe certo padrão. Assim percebe-se que, apesar dos discentes da EJA em sua 

maioria possuírem smartphones, os mesmos apresentam algumas dificuldades no uso, que 

aumenta quando o recurso midiático é o computador. Isto acaba por favorecer certa exclusão 

digital, precarizando os processos de aprendizagem defendidos segundo os mesmo autores nas 

Diretrizes Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Na EJA, o acesso à 

educação em todas as suas maneiras é fundamental. 

 
O professor que ministra as aulas já havia verificado certa apatia dos alunos com a 
aprendizagem na disciplina. Não porque não gostassem da língua, mas sim por 
fatores diversos, alguns externos, que contribuíram para a falta de interesse pelas 
aulas, tais como a jornada dupla das atividades, já que muitos chegavam cansados 
depois de um longo dia de trabalho; a falta de conhecimento básico da língua, tendo 
em vista que uma parcela dos alunos havia terminado o ensino fundamental há 
alguns anos e, passado um longo tempo sem estar em uma sala de aula, nunca 
tinham tido contato com esta língua estrangeira; ou mesmo pela falta de motivações 
causada por uma metodologia tradicional pela qual acompanham o conteúdo apenas 
nas lições, no quadro e na apostila. Essa falta de motivação ocasionava uma 
dispersão de atenção dos alunos, que buscavam nos celulares escondidos sob a mesa 
ou guardados no bolso outros interesses como os bate-papos e músicas (PINTO et 
a., 2017, p. 08). 
 

Como relatado, o afastamento dos discentes da EJA da escola acaba por causar 

algumas dificuldades quando, após anos distantes da mesma, retornam a esse ambiente. O 

docente deve desenvolver novas habilidades que de fato possam auxiliá-lo nesse processo de 

ensino, que perpassa pela provocação de curiosidade, estímulo e interesse nos discentes. No 

caso em tela, a docente usa o celular dos discentes para trabalhar o aplicativo Duolingo, como 

ferramenta meio para aprendizagem.  

O Duolingo tem função de traduzir palavras por meio de atividades que usam 

interfaces interativas, que utilizam áudios, web-quest, imagens e construção de frases. O seu 

uso nas disciplinas de línguas, além de facilitar o acesso ao conhecimento por meio de um 

aplicativo de gamificação 4 , onde se aprende com prazer, também descentraliza o saber, 

podendo se apoderar de espaços não formais de aprendizagem. Assim os discentes, em 

qualquer local, dispondo de celular com acesso à Internet, podem aprender uma nova língua. 

 
Estudos recentes têm comprovado os benefícios dos games dentro do processo 
educativo, em que se observa, por exemplo, o maior engajamento e motivação dos 

 
4 É uma prática educativa que busca por meio de jogos apropriados inserir estratégias que promovam 
aprendizagens dinâmicas, prazerosas e significativas (FADEL et al., 2014). 
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alunos, além de um aumento da produtividade, estímulo da criatividade, ampliação 
das possibilidades de interação e sociabilização dos alunos com os outros alunos, 
com os professores e com a comunidade, e, principalmente, ganho significativo na 
aprendizagem, tendo em vista que esse tipo de tecnologia é uma constante na vida 
dos estudantes tidos como “nativos digitais” (PINTO et al., 2017, p.04). 
 

Na citação, é ressaltado o lado lúdico e prazeroso do aplicativo, que se utiliza do perfil 

de gamificação, este podendo ser incorporado por meio de objetivos bem definidos e 

intencionais na educação. Ainda durante a aplicação do uso do App, foi constatado que: “A 

recepção foi bastante positiva. Os discentes com maior faixa etária foram os que mais tiveram 

dificuldades em lidar com o aplicativo, mas as mesmas foram sendo sanadas ao longo da 

aprendizagem” (PINTO et al., 2017, p. 08). 

Estudo semelhante ao dos autores Pinto et al (2017), é a produção de Schutz e Muller 

(2015), intitulada “O ensino de línguas: metodologias possíveis”, onde é apresentada as 

contribuições no processo de aprendizagem da língua inglesa na EJA com o Duolingo. 

 
As TIC’S para alunos da EJA promovem a autoestima e favorecem o 
desenvolvimento da linguagem, pois alunos têm dificuldades de comunicar-se e 
através do uso delas fluem com naturalidade. Assim, é possível compreender o 
outro, sentir-se aceito pelos colegas respeitando e compartilhando ideias, dúvidas e 
objetivos. A utilização do celular também possibilita a integração de conhecimentos, 
o que permite o desenvolvimento de competências, estas podem estabelecer a 
ambientação da aprendizagem, estimulando a resolução de problemas, capacitando e 
ampliando as alternativas. As tecnologias não precisam se adequar a nós, nós quem 
precisamos nos aprimorar/adequar a elas. Porque mais do que nunca as crianças 
nascem com as tecnologias em seu DNA. Nascem inseridas a esses meios e só 
tendem a envolver-se mais e mais (SCHUTZ; MULLER, 2015, p. 17). 
 

As lições de Schutz e Muller (2015) apresentam as várias possibilidades que as TICs 

podem trazer para o espaço escolar, não enquadrando somente no ensino de línguas, mas 

todas as disciplinas. Destarte, incorporar tais conhecimentos na modalidade da EJA é ampliar 

horizontes, que são despertados com as habilidades e competências dos docentes de inserir de 

forma objetiva e intencional tais ferramentas, ressignificando suas práticas, que só é possível 

quando se abandona didáticas ultrapassadas que geram como consequência o desestímulo, a 

evasão e a repetência. 

Neste processo da revolução tecnológica os docentes e discentes devem se reeducar, 

criando novos modelos de aprendizagem, onde os mesmos sejam ativos, já que na EJA muitos 

dos conhecimentos apresentados aos discentes já foram vivenciados pelos mesmos, sendo 

agora sistematizados e aprofundados nesta redescoberta dos saberes onde as TICs podem ser 

ferramenta de resignificação de saberes e sentidos. 

Geradoras e potencializadoras de aprendizagem, as TICs na EJA são um elo entre 

inclusão digital e qualquer tema de interesse dos discentes, um simples clique no celular 
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representa uma nova forma de aprendizagem, que pode se realizar em qualquer lugar ou 

momento. Desta forma, oportunizando ao trabalhador-discente formas de reorganizar seu 

tempo e aumentar as horas de aprendizagem por meio do uso eficiente do celular. 

 
A UNESCO, em 2014, publicou um documento que estimula a adoção de 
dispositivos móveis em sala de aula, que entre outros benefícios, pode “permitir a 
aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar”, “minimizar a interrupção em 
aulas de conflito e desastre” e “criar uma ponte entre a educação formal e a não 
formal” (TAKAHASHI; CAMAS, 2016, p.02). 
 

As autoras Takahashi e Camas fazem uma análise sobre o uso do celular como recurso 

didático na EJA. Para tal, citam as “Diretrizes de Políticas para Aprendizagem Móvel da 

UNESCO”, de 2014, onde estimulam o uso de ferramentas tecnológicas e aplicativos que 

dinamizem a educação e possibilite formas variadas de aprendizagem. 

Os demais estudos aqui analisados também ressaltavam os discursos sociais, 

midiáticos e de educadores que veem no celular uma ameaça, uma espécie de concorrente do 

docente, onde, em virtude da interatividade que ele propõe, acaba desconcentrando os 

discentes da aula, assim, transformando-se em um perigo que deve ser banido deste espaço. 

 
Contudo o que se percebe é que essa tecnologia surgiu de forma muito rápida e 
desregrada: Causando problemas e conflito no interior do espaço escolar. A presença 
dos celulares em salas de aula acaba disputando a atenção entre o conteúdo estudado 
e os sinais emitidos por chamadas e mensagens a alunos conectados. Na tentativa de 
solucionar este problema o Estado do Paraná publica no Diário Oficial nº. 9233 de 
25 de junho de 2014: Súmula: Dispõe sobre a proibição do uso de 
aparelhos/equipamentos eletrônicos em salas de aula para fins não pedagógicos no 
Estado do Paraná (TAKAHASHI; CAMAS, 2016, p.02). 
 

Esta constatação de ações do legislativo de alguns Estados, interferindo no espaço 

escolar, explicita o quanto o uso do celular na sala de aula ganhou uma ampla discussão em 

âmbito social. Isto esta associado à forma repentina e avassaladora com que os meios 

tecnológicos invadiram o mercado consumidor e como foram facilmente incorporados pela 

população, devido às facilidades e quantidade de funções que concentram. Passaram a ser, 

portanto, um atrativo para todos os indivíduos. 

A forma veloz com que chegou à sala de aula acabou gerando desconfiança e receios, 

por isso causando algumas atitudes inapropriadas, como a de proibição da sua utilização, mas 

hoje se repensa a presença do celular nesse espaço. Estudos revelam o potencial e 

possibilidades do mesmo, vendo nele uma ferramenta que pode ser útil no processo de ensino-

aprendizagem. 

As escolas que pensam mais longe sabem que as infraestruturas de tecnologia 
provavelmente serão investimentos compensadores no passar do tempo. Mas muito 
poucas têm alguma ideia de como utilizá-las – e, tão importante quanto isso, quando 
não utilizá-las. E muito poucas escolas descobriram a conexão entre a maneira como 
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os jovens estão aprendendo em uma era digital, tanto em ambientes formais quanto 
em informais, e suas próprias missões (PALFREY; GASSER, 2011, p. 268). 
 

Ainda se apresentam discussões de como utilizar as tecnologias no espaço digital, a 

infraestrutura adequada. As escolas tentam se equipar, bem como as universidades, visando 

adequar-se à nova era, mas existem implicações e dúvidas de como usar essas ferramentas. 

Entretanto, as mudanças operadas pela Era do Conhecimento são um processo sem retorno, 

cabe às instituições de ensino saber formar, manejar, harmonizar, planejar e adequar o uso 

dessas tecnologias à educação de acordo com suas realidades. 

As TICs impactaram o ambiente escolar, hoje se reconhece seu uso como auxiliar do 

processo de ensino-aprendizagem. Destaca-se sua possibilidade de oportunizar aprendizado 

com prazer por meio de aplicativos que podem potencializar a aquisição de conhecimentos. 

Neste processo, as barreiras de espaço e tempo são quebradas, os conhecimentos adquiridos 

no espaço formal são expandidos com aqueles adquiridos no espaço informal. Assim, 

adequar-se a essas novas tecnologias é reconhecer as necessidades e interesses dos discentes. 

Com isso, se possibilita a práxis no ambiente escolar, por meio de atividades conscientes e 

significativas, que levam em conta a experiência e ação dos discentes na construção e 

percepção dos objetos e construção dos saberes. 

Para entender como se dá a construção do saber, analisaremos a Teoria da 

Aprendizagem de Leontiev (1977), que é a nossa fundamentação pedagógica no entendimento 

dos mecanismos de desenvolvimento da formação do conhecimento, sendo desenvolvida no 

tópico posterior. 

 

2.3 A Teoria da Aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos mediada pelas 

tecnologias. 

 

O ensino no PROEJA tem gerado perspectivas, debates e pesquisas em torno da 

educação como forma de melhorar a aprendizagem daqueles com trajetórias escolares 

descontínuas, que retornam à escola por entenderem ser este o caminho para uma vida mais 

digna, bem como suplantados pelos postos de trabalhos que exigem cada vez mais 

qualificação. 

É em meio às orientações por uma educação mais significativa, contextualizada à 

realidade e às necessidades dos educandos que analisaremos as bases da Teoria da Atividade 

do russo Leontiev (2004), com o intuito de evidenciar a contribuição de seus estudos para o 

ensino, com ênfase na EJA, pelo fato da teoria relacionar a formação e o desenvolvimento do 
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homem, inclusive sua psique, aos conhecimentos histórico-sociais produzidos socialmente ao 

longo das gerações. 

A psicologia de Leontiev e sua teoria histórico-cultural passaram a ser usadas nas 

pesquisas educacionais, tendo por base o pensamento dialético-marxista, e se liga às 

abordagens sócio-históricas de Vygotsky. Essas consideram a importância da mediação e a 

relação social no ensino-aprendizagem: 

 
[...] ao realçar a atividade sócio-histórica e coletiva dos indivíduos na formação das 
funções mentais superiores, essa concepção afirma o caráter de mediação cultural do 
processo do conhecimento e, ao mesmo tempo, a dimensão individual da 
aprendizagem pela qual o individuo se apropria ativamente da experiência sócio-
cultural. Os saberes e instrumentos implicam a interação com outros sujeitos já 
portadores desses saberes e instrumentos. Dessa forma, a educação e o ensino se 
constituem como formas universais e necessárias do desenvolvimento mental, em 
cujo processo se ligam os fatores socioculturais e as condições internas dos 
indivíduos (LIBÂNEO; FREITAS, 2006, p. 03). 
 

Assim, a aprendizagem é um ato reflexivo e ativo, bem como um ato coletivo, onde 

nos vários contextos sociais e históricos em que o indivíduo atua, ele vai aprendendo e 

incorporando valores, desta forma, também agindo no mundo. Neste aspecto, há uma relação 

dialética de quem se forma e é formado, assim o homem age sobre o meio ambiente, 

construindo e sendo construído por ele, refletindo uma relação intrínseca entre teoria e prática, 

entre pensamento e ação. 

As abordagens acima citadas são também denominadas de socioconstrutivismo e 

sociointeracionismo5, a importância de serem mencionadas se dá pelo fato de coadunarem-se 

com a EJA, uma vez que levam em conta a experiência e a realidade que estes jovens-adultos 

já têm. Não dispensam a história, a carga mental e nem o contexto que esses indivíduos se 

desenvolveram, servindo como aporte para melhor se interpretar e analisar as formas de 

aprender de discentes que por algum motivo estiveram longe da escola e regressaram, além de 

visualizar suas singularidades e contradições. 

Ainda embasados nas ideias da dialética marxista, importante se faz ressaltar a Teoria 

da Atividade de Leontiev, que também dispõe sobre a relação teoria e prática. 

 
Leontiev mostra que tanto a atividade profissional quanto a atividade cognitiva 
implicam o desenvolvimento de ações muito específicas, obrigando-nos a não tratar 
a atividade docente como algo abstrato, uma vez que o professor desenvolve uma 
atividade prática, no sentido de que envolve uma ação intencional marcada por 
valores. Portanto, o professor pode aprimorar seu trabalho apropriando-se de 
instrumentos de mediação desenvolvidos na experiência humana. Não se trata de 

 
5  São abordagens contemporâneas da psicologia da aprendizagem derivadas das lições de Vygotsky, que 
enfatizam as características histórico-culturais (AMORIM, 2019). 
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voltar ao tecnicismo, mas de associar de modo mais efetivo o modo de fazer e o 
principio teórico-científico que lhe dá suporte (LIBÂNEO; FREITAS, 2006, p. 03). 
 

A Teoria da Atividade ganha relevância, neste estudo, pois não limita sua contribuição 

só no processo de aprendizagem, mas também à ação do homem sobre o meio e sua relação 

com a realidade, que busca compreender como o sujeito se relaciona com o objeto. Assim 

analisa o processo de mediação que leva à construção, ação, por meio do coletivo. Nesta 

abordagem, há uma complementariedade entre teoria e prática, existindo uma unidade entre 

consciência e ação. 

As teorias as quais usamos como referenciais são, segundo Amorim, uma clara crítica 

e oposição à Psicologia Tradicional, inclusive a desenvolvida por Piaget, “a qual defendia 

premissas epistemológicas positivistas e burguesas, dissociando sua compreensão do ser 

humano da realidade histórica e social” (2019, p.03). Assim, eram uma reação às ideias que 

dissociavam a formação da personalidade das relações sociais e do desenvolvimento cultural. 

As Pedagogias Tradicionais traziam o enfoque na infância como momento ideal para o 

processo de aprendizagem e formação do sujeito, tal ideia ainda pode ser vista nas falas de 

vários autores, bem como da nossa legislação, que incorpora a expressão “idade certa” ao 

referir-se a de idade regular para aprendizagem. Diferentemente destes posicionamentos, 

Leontiev (2004) introduz um conceito de aprendizagem extensivo, que se faz continuamente e 

por toda a vida, concepção hoje respaldada em conferências internacionais sobre a EJA. 

Desta forma, o jovem e adulto passam a ter direito à aprendizagem, uma vez que se 

reconhece a possibilidade de aprender, para além da infância, abrindo possibilidades e 

quebrando estereótipos que viam o processo de maturação da aprendizagem na fase adulta 

finalizado. Repensar a aprendizagem como um processo contínuo foi fundamental para o 

desenvolvimento de teorias alternativas, que permitiram “compreender a aprendizagem como 

um fenômeno da vida humana em todas as suas fases, da tenra infância à velhice” (AMORIM, 

2019, p. 07). 

Outro aspecto onde podemos relacionar a Teoria da Atividade à EJA, é o fato de 

compreender a aprendizagem como um fenômeno social que se constitui de todas as relações 

e produções sociais em coletividade. Assim, enquanto o homem produz, ele aprende e se 

desenvolve por meio de estímulos externos, o indivíduo forma suas ações internas, que são 

constantes e motivadas. Nessa perspectiva, as experiências ao longo da vida, o contexto no 

qual os indivíduos estão inseridos, passam a ter relevância e importância no processo de 

ensino e aprendizagem, fundamentais para o próprio desenvolvimento psíquico, que estão 

relacionados aos conhecimentos sócio-históricos produzidos. Assim defende Arroyo (2011), 
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ao dispor sobre as formas de aprendizagem significativas na EJA, compreendendo que o 

currículo deve ser permeado pela realidade e interesses dos indivíduos, como forma de 

estímulo e significância da aprendizagem. 

 
O mesmo se passa no desenvolvimento do pensamento ou da aquisição do saber. 
Está fora de questão que a experiência individual do homem, por mais rica que seja, 
baste para produzir a formação de um pensamento lógico ou matemático abstrato e 
sistemas conceituais correspondentes. Seria preciso não uma vida, mas mil. De fato, 
o mesmo pensamento e o saber de uma geração formam-se a partir da apropriação 
dos resultados da atividade cognitiva das gerações precedentes (LEONTIEV, 2004, 
p.284). 
 

Ao referir-se ao processo de aprendizagem, Leontiev (2004) aborda a importância do 

contexto social como responsável pela atividade humana, ensejando este como fundamento 

para o desenvolvimento do psiquismo humano, que se dá por meio da assimilação dos 

conhecimentos produzidos pelos homens ao longo do tempo, assim se constituindo nossa 

formação, por meio do conhecimento sistematizado onde a escola representa a possibilidade 

orientada de apropriação do saber que favorecerá a aquisição de atividades complexas. 

Outro aspecto da Teoria da Atividade que se associa ao processo de aprendizagem na 

EJA refere-se ao aspecto produtivo do trabalho, já que é por meio deste que nos constituímos 

em seres culturais, desenvolvendo os meios necessários à nossa sobrevivência de forma 

contínua, pois de forma ilimitada criamos maneira de satisfazer nossos estímulos por meio da 

aprendizagem, da interação social e dos conhecimentos já disponíveis.  

 
Igualmente importante é a tentativa de introduzir na corrente histórico-social atual 
da psicologia a teoria segundo a qual o trabalho, transformando a natureza exterior e 
produzindo o mundo dos objetos humanos materiais e intelectuais, transforma ao 
mesmo tempo a própria natureza do homem e cria a consciência humana (I. 
MEYERSON apud LEONTIEV, 2004, p. 161). 
 

O posicionamento de I. Meyerson (1942) contribui para entendermos a importância da 

própria essência do homem, que ao fabricar transforma a sua natureza, distinguindo-se dos 

demais animais, bem como se afasta da sua condição biológica, humanizando sobre os 

aspectos do desenvolvimento. Desta forma, o indivíduo se apropria da natureza criando o 

trabalho como expressão de suas particularidades enquanto homem, dando sentido àquilo que 

faz.  

O entendimento de trabalho captado por Leontiev (2004) é carregado de sentido e 

significados, pois o homem produz motivado, tem objetivos e desenvolve suas atividades e 

ações tendo em vista tais anseios. Assim se busca compreender o trabalho no ensino da EJA, 

onde o retorno ao ambiente escolar passa a ser carregado de sentidos sociais, que dão 

significado à atividade humana. Neste processo, a melhoria de oportunidades profissionais e 
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qualificação para o mesmo é um interesse constante. Cabe lembrar que Leontiev (2004) traz 

em seus estudos, de forma indispensável, o entendimento de alienação no trabalho, em muito 

visto na sociedade capitalista moderna, pois as práticas capitalistas aburguesadas quebraram o 

real sentido entre vida e trabalho como processo integral, a partir do momento em que o 

homem se viu alijado dos meios de produção, assim, representando o trabalho apenas forma 

de sobrevivência, de aquisição de um salário.  

Destarte, com a formação de classes se quebra os sentidos de aprendizagem para a 

vida, bem como o sentido de integração do trabalho, passamos a ser regidos pela oposição 

corpo/mente, teoria/prática e trabalho manual/intelectual, onde o universo mental foi 

fragmentando, perdendo progressivamente a plenitude do entendimento integral e da 

formação plena que dá sentido às coisas e à vida. 

 
A aprendizagem se dá por meio de associações e de todas as influências sociais que 
são essenciais na formação da personalidade do sujeito, por isso não pode ser 
analisada fora da consciência. O sujeito aprendente, precisa ter consciência do que 
está realizando, a atividade que está desenvolvendo, para que tenha uma 
aprendizagem significativa (BISPO; ROSA; FERREIRA, 2017, p. 02). 
 

De acordo com o entendimento de Bispo, Rosa e Ferreira (2017), podemos constatar 

que a atividade é uma ação onde, no trabalho ou na aprendizagem, deve exprimir um motivo 

para sua realização, onde, para sua concretude, será mediada por ações e instrumentos que 

favoreceram a consecução dos objetivos, assim a atividade passa a ser aprendizagem, quando 

cumpre as necessidades cognitivas do indivíduo. 

A Teoria da Atividade faz com que a aprendizagem seja significativa quando consegue 

estabelecer sentido com as vivências e transformam suas ações, suas condutas, bem como 

transforma a realidade em que ela atua, articulando de modo efetivo a conjuntura da 

compreensão das especificidades dos sujeitos que constituem a EJA. Neste contexto, Leontiev 

(1989) considera a atividade humana como processo que media a relação entre o ser humano 

(sujeito) e a realidade a ser transformada por ele (objeto da atividade). Essa relação é 

dialética, uma vez que não é só o objeto que se transforma, mas, também, o sujeito. 

Na Teoria da Atividade de Leontiv (1989), notamos que sua essência compreende que 

o desenvolvimento do homem ocorre pela relação com o meio, em virtude de necessidade, de 

interação e produção. Assim, o psiquismo é formado de acordo com a aquisição de saberes 

que se fazem por meio dos motivos-ação que lhes fazem intervir no meio, desta forma, 

aprendendo e se formando. No processo de ensino-aprendizagem, a atividade dos discentes 

precisa de um motivo para ações psicomotoras se formarem, é esse o objetivo que impulsiona 
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os discentes, neste ínterim, o docente é parte fundamental na orientação de descoberta da 

aprendizagem. 

A realização do AE desta pesquisa se apresenta como meio de aprendizagem objetiva 

e dinâmica, que direciona os discentes e potencializa as formas de aprender, lhes dando 

suporte para interagir no mundo social pela inclusão digital.  Neste contexto, a Teoria da 

Aprendizagem embasa este estudo, pois concebe o contexto social como meio de 

aprendizagem, relacionando-se com a EJA, que vê na singularidade destes discentes a 

relevância de suas vivências e práticas sociais, ativando sua formação contínua por meio de 

atividades pertinentes. 

As atividades pertinentes a serem desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem 

serão observadas no subtópico posterior, levando em conta a práxis como princípio de análise 

abordada no próprio Instituto Federal, uma vez que defende o princípio educativo nos cursos 

de profissionalização, como o programa (PROEJA) aqui mencionado.  

 

2.4 Relação teoria e prática e o trabalho como princípio educativo no desenvolvimento 

do perfil profissional do discente do Curso Técnico em Administração 

  

O ensino no Brasil, durante muito tempo, foi marcado por uma educação tradicional 

que via no docente somente um transmissor de saberes, o discente era um ser passivo, 

depósito de conhecimentos, o saber teórico era a base do processo de ensino-aprendizagem, 

onde a aquisição do conhecimento se dava por meio de práticas de decorar e memorizar as 

informações repassadas sob pressão. 

Neste tipo de conhecimento, a prática era uma mera operação mecânica do que havia 

sido explanado pelo docente, sendo aplicado por meio de exercícios e atividades bem 

objetivas. Neste cenário, a realidade e a contextualização pouco ou nada eram levadas em 

conta, tal método foi alvo de serias críticas, que abriram espaço para outras abordagens 

metodológicas e didáticas. 

O educador é o que educa os educando, os que são educados; o educador é o que 
sabe, os educandos, os que não sabem; o educador é o que pensa, os educandos, os 
pensados; o educador é o que diz a palavra, os educandos, os que a escutam 
docilmente; o educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados; o 
educador é o que opta e prescreve sua opção, os educandos, os que seguem a 
prescrição; o educador é o que atua, os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, 
na atuação do educador; o educador escolhe o conteúdo programático, os educandos, 
jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; o educador identifica a autoridade 
do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos 
educandos, estes devem adaptar-se às determinações daquele; o educador, 
finalmente, é o sujeito do processo, os educandos, meros objetos (FREIRE, 1970, p. 
59). 
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Esta abordagem tradicional, criticada por Freire (1970) como “bancária”, acabava por 

limitar os discentes, concebendo o saber como fragmentado, onde os indivíduos eram 

mutilados de uma aprendizagem que oportunizasse sua autonomia e liberdade, submissa ao 

conteudismo, à memorização e à submissão do sujeito que sabia mais, por isso conservava um 

autoritarismo. 

É em meio a essas críticas que analisaremos a importância da prática nos processos de 

aprendizagem, percebendo o quanto ela esteve relegada na história da educação, provocando 

um dualismo histórico entre teoria e prática, que antagonizou também a escola, muito em face 

de interesses e mudanças sociais e econômicas que ditaram as regras e concepções de ensino. 

 
Teoria é verbo, explicação, discurso sistematizado. Qualquer experimentação, 
execução, manipulação está fora de jogo. Depois de bem assentada a teoria, supõe-se 
que os alunos estarão preparados para aplicá-la. E a aplicação constitui a prática, um 
fazer guiado pela teoria. Uma prática sem teorização prévia é um ato desprovido de 
inteligência. Em si mesmo, o fazer não é inteligente (BARATO, 2008, p. 08). 
 

Barato (2008) critica a sobreposição da teoria à prática, colocando um contexto em 

que a primeira é vista como base, fundamento. Tal posição, não sendo ingênua, mas carregada 

de interesse, onde, segundo ele, é uma forma de valorização da atividade intelectual e 

menosprezo ao trabalho manual, características que imperam nas classificações de trabalho no 

Brasil. Assim este discurso foi reproduzido no sistema escolar e social brasileiro, onde o 

conteúdo é mais importante, ganhando os saberes um sentido idealista, já que a prática se 

mostrava só como um apêndice a ser realizado em um segundo momento.  

 
A escola, por sua vez, se constituiu historicamente como uma das formas de 
materialização desta divisão, ou seja, como o espaço, por excelência, do acesso ao 
saber teórico, divorciado da práxis, representação abstrata feita pelo pensamento 
humano, e que corresponde a uma forma peculiar de sistematização, elaborada a 
partir da cultura de uma classe social. (KUENZER, 2005, p. 301). 

 
A escola, espaço da nossa pesquisa, reflete as divisões reprodutivistas, comungando 

com as separações entre teoria e prática, que promovem esvaziamento de sentido no trabalho 

e no ato de estudar. Desta forma, o pensamento dos autores citados teve suas fontes em Marx 

(1988), que também corrobora para as ideias de integralização do conhecimento e que usa o 

termo clássico, práxis, ampliando o seu sentido. Com Marx (1988), o problema da práxis 

como atividade humana transformadora da natureza e da sociedade passa para o primeiro 

plano.  

A filosofia se torna consciência, fundamento teórico e seu instrumento. Assim, “a 

relação entre teoria e práxis é para Marx (1988) teórica e prática; prática, na medida em que a 
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teoria, como guia da ação, molda a atividade do homem, particularmente a atividade 

revolucionária; teoria, na medida em que esta relação é consciente” (VAZQUEZ, 1977, 

p.109). 

Vazquez (1977) traz as ideias de Marx (1988), sobre filosofia da práxis, mencionando 

o sentido revolucionário e transformador da realidade, interpretando o ato de fazer como ato 

de refletir, não devendo este ser entendido como mecânico, já que, neste sentindo, ele é 

libertador. Assim, diferente dos animais, ao promover uma atividade, produzindo e agindo no 

mundo, o homem tem uma intenção, ele busca e objetiva algo. Logo, o homem é um ser 

pensante e ativo, onde sua relação com o mundo é parte do pensar e agir, que se faz 

associadamente. Essas ideias revelam os atos de produção do homem, abordando a prática não 

como supremacia em face da teoria, gerando um pragmatismo ou um utilitarismo, mas como 

formas de entender a realidade e como devemos agir sobre ela, levando em conta as 

contradições e libertando-se de alienações e de processos produtivistas no ensino e no mundo 

do trabalho. Como sugere Zabala, a atuação profissional baseada no pensamento prático, mas 

com capacidade reflexiva (1998, p. 15). 

É a práxis uma forma de quebrar o dualismo, não apenas existente entre teoria e 

prática, mas entre trabalho manual e braçal, entre corpo e mente, entre ensino intelectual e 

profissional, entre escola de rico e pobre, entre conhecimento propedêutico e técnico. Se opor 

a estes enquadramentos e entendê-los é uma forma de emancipação do conhecimento e do 

sujeito, como sugere Saviani (2007). 

A Educação proposta nos Institutos Federais, bem como no Curso Técnico em 

Administração Integrado ao Médio na Modalidade de Jovens e Adultos do Campus Timon – 

MA, traz a concepção de educação integral, onde estes dualismos são postos em xeque por 

meio de uma proposta que tenta unir trabalho, formação e progressão dos estudos. 

 
Se pudéssemos nos despir de todo orgulho, se, para definir nossa espécie, nos 
ativéssemos estritamente ao que a história e a pré-história nos apresentam como 
característica constante do homem e da inteligência, talvez não disséssemos Homo 
sapiens, mas Homo faber. Em conclusão, a inteligência, encarada no que ser o seu 
empenho original, é a faculdade de fabricar objetos artificiais, sobretudo ferramentas 
para fazer ferramentas e de diversificar ao infinito a fabricação delas (BERGSON, 
1979, p. 178). 
 

Nas falas de Saviani (2007), ele revela a importância do homem ser tanto inteligente 

como produtor, percebendo uma relação intrínseca entre estes atos. Sendo a essência do 

homem, o trabalho é histórico e ontológico, parte da própria base do homem, do que lhe 

diferencia dos animais. Assim, o ato de aprender e de trabalhar são partes de uma mesma 

moeda, já que quando se age no mundo, transformando-o, também está ocorrendo 
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aprendizagem. De acordo com essas premissas, impossível seria separar trabalho de educação, 

sendo o trabalho, portanto, um princípio educativo, já que produzir é também aprendizagem. 

Durante séculos os homens aprendiam produzindo, agindo sobre a natureza, que lhe 

garantia naturalmente sua sobrevivência. Entretanto, a mudança do modo de produção criou 

um dualismo, que definiu formas diferentes e antagônicas de produzir e aprender. 

 
Ora, essa divisão dos homens em classes irá provocar uma divisão também na 
educação. Introduz-se, assim, uma cisão na unidade da educação, antes identificada 
plenamente com o próprio processo de trabalho. A partir do escravismo antigo 
passaremos a ter duas modalidades distintas e separadas de educação: uma para a 
classe proprietárias, identificada como a educação dos homens livres, e outra para a 
classe não-proprietária, identificada como a educação dos escravos e serviçais. A 
primeira, centrada nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios 
físicos de caráter lúdico ou militar. E a segunda, assimilada ao próprio processo de 
trabalho (SAVIANI, 2007, p. 155). 
 

Desta forma, cria-se a institucionalização da educação, que aprofundará durante 

décadas o fosso entre os vários tipos de educação. É neste cenário que foi calcada a ideia de 

educação profissional no Brasil, a partir de 1909, onde se criou as primeiras escolas de 

Artífices, com objetivo de auxiliar os desvalidos da sorte (RAMOS, 2014), que nada mais 

seria do que formar as crianças e jovens pobres abandonados para uma formação profissional, 

cumprindo o governo uma política assistencialista. 

Com o crescimento do capitalismo, com a necessidade de mão de obra cada vez mais 

especializada, as escolas passaram a assumir cada vez mais a necessidade de trabalhadores 

qualificados, onde os avanços tecnológicos pressionam para o domínio dos saberes. Neste 

contexto, as escolas se expandiram e passaram a sofrer pressão do mercado para formar 

pessoas. 

Os Institutos Federais são espaços de formação profissional, que ao longo do tempo 

ofereceram formação profissional de qualidade. Nos dias atuais, adota um currículo que se 

inspira nas ideias educacionais de Marx (1988), ao versar sobre politécnica, bem como de 

Gramsci (2004), ao falar sobre escola unitária e integral. 

 
A politecnia significa o domínio intelectual da técnica e a possibilidade de exercer 
trabalhos flexíveis, recompondo as tarefas de forma criativa; supõe a superação de 
um conhecimento meramente empírico e de formação apenas técnica, através de 
formas de pensamento mais abstratas, de crítica, de criação, exigindo autonomia 
intelectual e ética. Ou seja, é mais que a soma de partes fragmentadas; supõe uma 
rearticulação do conhecido, ultrapassando a aparência dos fenômenos para 
compreender as relações mais íntimas, a organização peculiar das partes, 
descortinando novas percepções que passam a configurar uma compreensão nova, e 
superior, da totalidade, que não estava dada no ponto de partida (KUENZER, 2005, 
p.11). 
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As concepções defendidas por Kuenzer (2005) superam a unidade defendida pelo 

modelo de produção toyotista, desenvolvido e implantado por volta de 1940 nas empresas 

Toyota do Japão, mas que ganha repercussão enquanto modelo de produção em outros países 

capitalistas a partir de 1970. Essa pretendia uma integração superficial, onde o trabalhador, 

apesar de necessitar de vários conhecimentos, acaba como no fordismo, fragmentando seu 

saber sem ter domínio das bases técnicas, caracterizando-se esta prática na pedagogia da 

polivalência. Essas práticas de produções econômicas que interferem na educação, como 

fordismo e taylorismo, trazem concepções de homens, de intelectualidade, de cultura e 

formação necessárias para o tipo de indivíduo que se faz com as necessidades do mercado. 

Desta forma, subordinam a educação e alienam os indivíduos a interesses lucrativos que 

refletem na educação dual estruturada, na fragmentação do currículo e nas estratégias 

taylorizadas de formação de professores (Kuenzer, 2005). 

As ideias de escola unitária e politécnica pautam-se numa educação integral, onde o 

trabalho passa a ser visto como um princípio educativo, assim representando uma formação 

de estratégia e superação a uma educação que contribui na reprodução social. 

 
Não apenas uma forma de oferta da educação profissional de nível médio, o ensino 
integrado é uma proposição pedagógica que se compromete com a utopia de uma 
formação inteira, que não se satisfaz com a socialização de fragmentos da cultura 
sistematizada e que compreende como direito de todos ao acesso a um processo 
formativo, inclusive escolar, que promova o desenvolvimento de suas amplas 
faculdades físicas e intelectuais (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 62). 
 

Nesta perspectiva, se busca quebrar com a fragmentação e o reducionismo, ainda 

impregnado na educação brasileira, tentando reaproximar trabalho e educação como partes de 

uma complementariedade que foi desarticulada em prol de uma educação mecânica que só 

levava em conta os interesses do mercado, assim como de uma classe que via o acesso à 

educação de qualidade e superior como um privilégio de poucos. 

A concepção de ensino integrado não é fácil, devido à consolidação de práticas 

educativas fragmentadas e muito especificadas, porém é uma forma de ampliar os horizontes 

e formar sujeitos mais conscientes do seu papel social, em que seus conhecimentos são 

ampliados pela oportunidade de perceber o todo nos conhecimento e na realidade, bem como 

suas contradições. 

Cabe ressaltar que a ideia de ensino integral e tecnológico também se fez presente na 

nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, porém a adoção da expressão 

se mostra vazia de uso, segundo Ramos (2014, p. 35), permanecendo as práticas educativas 

isoladas, os pilares de contextualização e interdisciplinaridade precisam ser melhores 
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efetivadas, por meio de projetos e ações mais diretos de docentes, apoiados pelo poder 

público. 

É nesse contexto que pensamos o Curso Técnico em Administração Integrado ao 

Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, nos questionando sobre: Está havendo 

uma real integração do currículo? A relação teoria e prática é parte integralizada nas 

Disciplinas de Informática? 

As disciplinas de Informática ganham relevo em face da sua importância nos dias 

atuais, já que os meios digitais adentraram em todos os espaços, promovendo fendas e 

rupturas no espaço escolar e laboral, exigindo ressignificação das práticas, da forma de ler, 

ver, fazer, ouvir, entender, compreender e se relacionar no mundo, exigindo uma didática 

apropriada. Assim, informa Treis e Domingues: “O futuro profissional é mais bem preparado 

para o mercado atual já familiarizado com as ferramentas utilizadas na área de atuação, 

principalmente se os docentes trabalharem com softwares comerciais” (2007, p. 02). 

O uso da informática se impõe não só como um processo de aprendizagem, mas como 

uma forma de exercício de cidadania. A era da informação transforma as formas de relação e 

comunicação, as operações mais básicas e corriqueiras do nosso dia adia, como mandar um e-

mail, fazer uma ligação, todos necessitam de algum saber tecnológico.  

No ambiente de trabalho de um administrador, é meio por excelência da prática e da 

operacionalização de instrumentos digitais, suas funções, competências e habilidades, que 

exigem novas posturas e saberes. Também compartilha com esse entendimento Carrão e 

Montebelo (2009, p. 40), em pesquisas sobre os egressos do Curso Técnico em 

Administração, que versa sobre as habilidades reais encontradas hoje pelos estudantes, que 

devem desenvolvê-las para lidar com problemas práticos que são associados às competências 

profissionais.  

No mundo tecnológico, as habilidades tecnológicas exigem do profissional o domínio 

sobre tais conhecimentos, como saber indispensável para execução de tarefas e seu bom 

desempenho. Assim, perpassa no ambiente acadêmico a necessidade de uma formação que 

direcione o indivíduo para a aquisição de saberes digitais que possam lhe inserir num mundo 

cada vez mais eletrônico. Entretanto, cabe mencionar que tal formação, que perpassa as 

habilidades práticas, não pode se valer apenas do viés utilitarista ou pragmático, levando uma 

operacionalização técnica das máquinas, mas a um processo de autonomia e ressignificação 

de tal aprendizagem. 

 
A internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade e 
pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. Essa motivação aumenta, 
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se o professor a faz em um clima de confiança, de abertura, de cordialidade com os 
alunos. Mas que a tecnologia, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem é a 
capacidade de comunicação autêntica do professor, de estabelecer relações de 
confiança com os seus alunos, pelo equilíbrio, competência e simpatia com que atua 
(MORAN, 1997, p. 7). 
 

Essas habilidades fazem surgir novas relações entre o homem e o trabalho, onde a 

criatividade pode ser um exercício a ser propiciado por estes novos meios, favorecendo a 

relação aprendente e máquina de forma harmônica, onde o discente ou o trabalhador se sinta 

parte ativa do processo, sendo criador de novas formas de fazer. 

Estes conceitos de qualificação para o trabalho não se operam no sentido das 

exigências do mercado de trabalho, mas do perfil profissional que as instituições desejam 

formar. No caso dos Institutos Federais, primando pelo discurso e possibilidade de um 

currículo integrado, onde teoria e prática são partes de uma mesma moeda, em que trabalho é 

princípio educativo e se subordina às necessidades de formação de sujeitos autônomos, 

críticos e conscientes. 

Neste ambiente, a informática deve ser vista como caminho e atividade que amplia a 

produção de conhecimento humano, como construção humana, devendo ser oportunizado tais 

saberes para todos, desta forma, possibilitando a inclusão social de jovens e adultos por meio 

do domínio da Cultura Digital implementada na práxis, oportunizando, segundo Gusmão 

(2016), a efetivação do currículo integral, que ainda enfrenta dificuldades. 

As dificuldades de implantação do currículo integrado devem ser vistas não como 

obstáculos, mas como barreiras que devem ser transponíveis na busca da construção de uma 

educação que se deseja inclusiva. A pesquisa ora apresentada é um claro objetivo de se 

analisar as dificuldades de implantação do currículo integral por meio da relação teoria e 

prática nas Disciplinas de Informática do Curso Técnico em Administração Integrado ao 

Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Timon, percebendo esses sujeitos 

como singulares, por isso levando em conta suas especificidades quanto ao uso do 

computador e demais TICs. Desta forma, oportunizar uma prática efetiva da informática para 

estes discentes se revela caminho para ampliação de uma educação de qualidade e 

significativa que contemple os objetivos propostos pelos planos pedagógicos.  
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2.5 Inclusão e exclusão no contexto de implantação das Tecnologias da Informação e 

Comunicação 

 

É no cenário globalizado promovido pela introdução dos computadores e da Internet, 

em fins do século XX, que analisaremos os impactos das tecnologias e as consequências nas 

problemáticas sociais de inclusão e exclusão digital, haja vista que toda nova tecnologia traz 

essas possibilidades, pois nem todos os indivíduos têm a possibilidade de possuí-las ou 

acessá-las universalmente e simultaneamente. 

As divisões sociais e econômicas atenuam a exclusão digital, sendo parte do sistema 

capitalista. Essas desigualdades se dão desde o nível internacional até local, a exemplo do 

contexto dos Estados, onde os países de primeiro mundo foram os pioneiros no 

desenvolvimento das tecnologias. Desta forma, concentram as técnicas, ficando para os países 

subdesenvolvidos a dependência com a tecnologia e a marginalização na era do 

conhecimento. 

Para melhor entendermos o processo de inclusão digital, precisamos refletir sobre a 

limitação social, as quais se relacionam ao objetivo desta pesquisa. Assim, nos apoiamos em 

Bonilla e Pretto (2011), que compreendem que a exclusão social é parte do complexo 

contexto desigual em que vivemos, onde parte dos indivíduos não dispõe dos bens 

culturalmente desenvolvidos, carecendo de educação, segurança, saúde e trabalho, os 

enquadrando numa subcategoria no processo capitalista, que existem para manutenção do 

próprio sistema, já que este inclui excluindo. Isso gera um dualismo de forças aparentemente 

contraditórias, mas que no sistema capitalista se complementam, haja vista que não há uma 

total exclusão dos sujeitos, todos de alguma forma estão conectados, estão incluídos, 

entretanto, o nível de qualidade dos recursos e quantidade ou rapidez no acesso é que se 

diferencia. Entendemos, como Castells (2003), que o capitalismo precisa incluir, em certa 

medida, os indivíduos para manter um sistema que se alimenta da inclusão-excludente, como 

também adverte Kuenze (2005). 

Esta forma de segregação e divisão nas tecnologias se dá, como vimos, a níveis de 

países, mas também de região, classe social, de raça e cor, se expressando dentro dos 

ambientes escolares. 

 
Como esse desequilíbrio educacional se relaciona com a divisão digital? 
Basicamente, em quatro níveis. Em primeiro lugar, como as escolas são 
territorialmente e institucionalmente (públicas/privadas) diferenciadas por classe e 
raça, há um fosso substancial entre elas em termos de tecnologia. Em segundo lugar, 
o acesso à Internet requer melhores professores, e, no entanto, a qualidade deles 
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(malgrado sua motivação individual, muitas vezes grande nas escolas mais pobres) é 
desigualmente distribuída entre as escolas. Em terceiro lugar, a pedagogia 
diferencial das escolas põe em contraste aqueles sistemas que focalizam o 
desenvolvimento intelectual e pessoal da criança com aqueles essencialmente 
preocupados com a capacidade de manter a disciplina, “armazenar” crianças e 
“processá-las” até a formatura. [...] Em quarto lugar, na falta de treinamento 
adequado dos professores, e de forma pedagógica nas escolas, as famílias assumem 
grande parte da responsabilidade pela instrução dos filhos, ajudando-os no novo 
mundo tecnológico (CASTELLS, 2003, p. 212-213). 
 

Nas falas de Castells (2003) são constatados os reflexos do desequilíbrio econômico 

impactado pelas tecnologias no espaço escolar, o que se aprofunda em virtude de fatores 

como categorização das escolas, o acesso à Internet, pedagogia diferencial e falta de 

qualificação dos professores. Esses fatores são determinantes e reveladores de um quadro de 

desqualificação de partes de estudantes, em muito aqueles de escolas públicas mantidas pelo 

governo e que sofrem com grande demanda, com precária estrutura física-técnica e humana, 

gerando consequências na formação dos discentes, que não se apropriam dos bens produzidos 

coletivamente, representando um atraso intelectual e instrumental em relação aos demais.  

Cabe mencionar que a pedagogia adotada na escola, bem como no espaço social 

estruturado, pode interferir na apropriação destes conhecimentos tecnológicos e no letramento 

digital, levando o indivíduo a um direcionamento mais eficiente destas ferramentas, assim não 

as utilizando somente para o lazer, mas simultaneamente para uma aprendizagem prazerosa, 

entretanto, a falta de inclusão digital dos professores contribui para limitação qualitativa das 

tecnologias. 

Apesar de algumas iniciativas do governo, como a criação, em 1997, do Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO), que visa, segundo Silva 

(2018),desenvolver a informática na escola, esta, como outras ações, ainda que válidas, 

padecem de incentivos permanentes, bem como de melhor articulação entre a União, Estados 

e Municípios, que seguem parceria para instalação de laboratórios em escolas, entretanto, não 

disponibilizam de corpo técnico ou Internet de qualidade para atingir o objetivo esperado. 

Essas desigualdades sociais, evidenciadas no ambiente escolar e nas formas de 

aprendizagem, quanto ao uso das tecnologias, exigem pensar políticas públicas educacionais 

mais incisivas, podendo ser uma alternativa. Entretanto, essas políticas costumam apresentar 

um perfil apenas compensatório, uma vez que as ações são superficiais e temporárias, bem 

como desarticuladas da realidade e necessidades efetivas dos indivíduos. 

 
Considerando os possíveis riscos dessa nova realidade social excludente, diversos 
programas de governo, em vários países, são implementados com base em políticas 
públicas compensatórias. Em geral, tais medidas propõem a universalização do 
acesso às tecnologias da informação e comunicação, sendo declaradas como ações 
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de combate ao que se denomina por exclusão digital. Essas medidas, em termos 
gerais, são conhecidas como programas ou projetos de inclusão digital e vêm sendo 
implementadas tanto pelo setor público, quanto pelo setor privado e organizações do 
terceiro setor. Inclusão digital vem sendo pauta política obrigatória em quase todos 
os governos e tema de estudos em diversas áreas do conhecimento. (BONILLA; 
PRETTO, 2011, p. 24). 

. 

A clara atenção do governo quanto à inserção das tecnologias se dá em quase duas 

décadas, em virtude da inevitabilidade do uso das tecnologias, imbrincada e avançando em 

todas as nossas atividades, sendo considera como fator de melhoria das nossas condições 

sociais como educação. Cabe ressaltar que essas ações compensatórias são afirmações de 

incapacidade do governo de promover ações básicas efetivas, por isso criam outros 

mecanismos financeiros e jurídicos, a fim de assistir aqueles que foram prejudicados por suas 

próprias ações, que deveriam lhes dar as condições mínimas de sobrevivência e 

desenvolvimento. 

Essas diferenciações também repercutem em questões temporais, daí advindo tantas 

dificuldades dos docentes, uma vez que muitos são considerados “imigrantes digitais”, pois 

nasceram em uma época em que as estruturas tecnologias no Brasil ainda não estavam 

enraizadas como forma de sua própria identidade. 

 
Ao contrário de muitos Imigrantes Digitais, os Nativos Digitais passam grande parte 
da vida online, sem distinguir entre online e offline. Em vez de pensarem na sua 
identidade digital e em sua identidade no espaço real como coisas separadas, eles 
têm apenas uma identidade (com representações em dois, três ou mais espaços 
diferentes). (PALFREY; GASSER, 2011, p. 14). 

 
Esses conflitos de gerações presente no ambiente de aprendizagem entre professores 

que temem o novo e discentes que o anseiam, é muito presente nas turmas do PROEJA, já que 

muitos discentes apresentam níveis etários variados. Tais aspectos deram origem aos “nativos 

digitais”, que são seres altamente conectados. Podemos usar uma comparação com os 

discentes, seres híbridos com as tecnologias, sua essência já esta intrinsecamente relacionada 

às máquinas, uma vez que nasceram junto com estas, por isso não costumam apresentar 

nenhum estranhamento com as mesmas. Já os docentes e o mundo da escola ainda apresentam 

estranhamentos e certa aversão ao implemento das tecnologias, o que esta sendo mitigado, 

representando em muito os “imigrantes digitais” serem apenas parcialmente conectados, que 

apresentam medo e limite dos usos dos recursos tecnológicos. 

O hiato para essas diferenças está no aprendizado, os docentes que não foram 

incluídos digitalmente necessitam de qualificação para a usabilidade das novas tecnologias, o 

que não se concretiza, para Silva (2018), em capacitações quanto ao tratamento e exposição 
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conteudística e a posse de tecnologias, mas à significação que é dada a esses recursos, que 

contribui com o desenvolvimento de conhecimentos em um mundo onde a informação é 

digital e a liberdade de conhecer é cada vez mais acessível e presente, sendo o professor um 

orientador deste processo. 

Os canais e formas de aprendizado hoje em muito se dão pelos meios digitais, a escola 

precisa repensar “o como”, “o porquê” e “a forma de ensinar”, para andar conforme as novas 

formas de interação e aquisição de informações, daí podendo processá-las e transformá-las em 

conhecimentos e novas habilidades. 

 
O sistema escolar como um todo, seja nos EUA ou no mundo em geral, é, por tudo 
que se sabe, lamentavelmente inadequado para o uso dessa nova tecnologia de 
aprendizado. Mesmo quando dispõe da tecnologia, carece de professores capazes de 
usá-la com eficiência, além de pedagogia e organização institucional para estimular 
novas habilidades de aprendizado (CASTELLS, 2003, p. 212). 
 

No mundo todo vivemos os imperativos de uma revolução que traz inseguranças e 

medo, no ambiente escolar não podia ser diferente, o novo insinua mudanças e necessidades 

de reformulações, de pensamentos e posturas, o comodismo das velhas práticas já não 

consegue ficar alheio às novas identidades e necessidades dos discentes. As dificuldades das 

escolas devem ser encaradas de forma ampla, como acesso ao conhecimento real e amplo 

exercício da cidadania, novos saberes emergiram e exigem dos indivíduos novas posturas, 

caso contrário, carecem de habilidades para as atividades mais simples do dia a dia, como 

fazer compras, sacar dinheiro no caixa eletrônico, já que tudo hoje se opera por meio de 

máquinas computadorizadas. 

 
É nesse principado que se faz o domínio faústico sobre o homem: a tecnologia. 
Responsável pela era midiática e atual, o príncipe eletrônico provoca mudanças 
sociais em alta velocidade e em aceleração contínua. Gera, conforme conceitua 
Trivinho (2007), uma “democracia cibercultural”, em que a principal forma de 
exclusão social é o não acompanhamento da velocidade na qual as culturas 
midiáticas e digitais se (re)configuram (PERTANELLA, 2008, p.34). 
 

Somos sujeitos de um mundo em transformação, onde todos os aspectos antes 

centrados, gerados por certezas, são hoje questionáveis e transformados. A confluência e 

concentração de informações, através das mídias digitais, impede que aqueles que não a 

dispõem estejam indiscutivelmente à margem de um processo tecnológico que alcança e 

transforma todos os aspectos da vida humana, desta forma, a desqualificação informacional 

contribui e acentua outros fatores de exclusão social. 

 Essas transformações se dão de forma ampla, afetando, inclusive, a democracia, onde 

seu exercício já não se perfaz somente pelo voto. Desta forma, a inserção social se estende, 
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exigindo novos conhecimentos, direitos e atitudes. Como sugere Silva, “a demanda por tantas 

outras políticas sociais, como saúde, educação, segurança e cultura, por exemplo, a sociedade 

civil brasileira tem demandado ao Estado políticas públicas de inclusão digital” (2018, p.8). 

Assim, a afirmação da autora se faz em virtude da interdependência do gozo de direitos 

básicos, que perpassam o direito ao uso das tecnologias, sendo uma condição para inclusão 

social. 

A inclusão digital é meio para o exercício do direito à comunicação, uma variante do 

direito à liberdade de expressão, presente no inciso IX, art. 5º, da Constituição Federal, que só 

se concretiza com o acesso, a transmissão e distribuição de uma abundância de informações 

pelos cidadãos, onde a Era do Conhecimento o atribui status de direitos humanos. 

No contexto tecnológico em que vivemos, Trivinho (2007) traçou a ideia de 

“dromocratização cibercultural”. Sua ideia se associa a adaptação da vida humana à crescente 

renovação tecnológica, o que gera uma forma de exclusão social se os indivíduos não 

acompanham a velocidade nas quais a Cultura Digital se faz, isto porque, como sugere 

Petarnella, os “meios midiáticos e digitais são hoje as matrizes dominantes” (2008, p.34), uma 

vez que determinam quem esta incluído ou excluído socialmente. 

Nesse sentido, a escola passa a ser um ambiente por excelência para se pensar e 

implementar essas mudanças, como forma de aquisição de saberes que garantam o exercício 

da cidadania. Destarte, o acesso à tecnologia, a exemplo a Internet, não se dá de forma 

universal, nos espaços escolares, as marcas das desigualdades se fazem presente, em muito 

relacionadas à falta de infraestrutura. Como já citado, no IFMA – Campus Timon, ambiente 

da pesquisa, o acesso à Internet ainda é limitado e precário, sendo disponibilizada via Wi-Fi 

aos docentes, o que representa entraves e limitações ao uso desses recursos, inviabilizando um 

processo de inserção digital. Como comunga Bonilla e Pretto: 

 
É necessário perceber que os espaços tecnológicos nas escolas configuram centros 
públicos de acesso às TIC e, portanto, de constituição da cultura digital, além de 
possibilidade de se constituírem efetivamente em espaços pedagógicos com as 
tecnologias disponíveis para a mobilização das aprendizagens dos alunos 
(BONILLA; PRETTO, 2011, p. 40). 

 

A escola, por representar espaço de inserção dos jovens na cultura do seu tempo, como 

sugeriu Bonilla e Pretto (2011), é um espaço de inserção na Cultura Digital, onde tal 

conhecimento também se faz como representação cultural na atualidade, sendo indispensáveis 

a incorporação e difusão dos mesmos neste ambiente de aprendizagem. Com isso, podemos 

entender, como informa Petarnella (2008, p.34), que existe uma Cultura Digital a qual 
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vivemos, que se faz por meio da cultura dos meios tecnológicos que imprime, mas também 

pela difusão dos modos de vida possibilitados com estes recursos midiáticos e digitais. 

Assim, sugere Soares (2006, p. 31): “A necessidade de apropriação dos códigos de 

leitura e escrita manifesta-se neste segmento como questão de sobrevivência, no 

estabelecimento das relações no trabalho e na comunidade”, não nos limitando somente a uma 

forma de dominação, mas principalmente de produção cultural humana e forma de 

subsistência e inserção no mundo tecnológico. 

 
A crescente utilização de dispositivos digitais, como cartões de crédito, senhas de 
acesso, e a ascendente interligação de bancos de dados descortinam e ultrapassam a 
identificação do sujeito habitante de um Estado-nação. Desta forma, as TMDICs se 
constituem como redes informacionais ou infovias do sistema nervoso do planeta, 
provocando a impossibilidade de as pessoas viverem sem a sua interferência 
(PERTANELLA, 2008, p.37). 
 

Com isso, percebemos que as práticas de alfabetização digital e letramento digital são 

partes da garantia da cidadania, da integralização entre conhecimento, cidadania e tecnologia, 

vislumbrando exigências sociais que devem ser exercidas de maneira consciente, promovendo 

o olhar crítico destas relações para que as formações dos sujeitos não sejam a serviço de 

interesses escusos, mas como exercício da cidadania e garantia do acesso amplo aos 

conhecimentos e bens produzidos socialmente. Desta forma, a tecnologia não deve nos 

transformar só em consumidores de seus produtos e serviços, nos subordinado a seus 

imperativos tecnológicos, mas um meio de emancipar e libertar o sujeito, em um processo de 

apropriação daquilo que produzimos socialmente e que deve ser desfrutado democraticamente 

como forma de usufruto dos bens. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia proposta para a pesquisa será detalhada a seguir, abrangendo os 

aspectos que foram necessários para a compreensão e execução das etapas do trabalho. 

 

3.1 Tipo de pesquisa e métodos científicos 
 

A pesquisa é um processo constante na busca e construção de conhecimentos, a partir 

de uma situação-problema que pode surgir de situações cotidianas ou mesmo de grandes 

questões humanas que necessitam de uma atenção científica, possibilitando soluções e 

respostas às nossas inquietações.  

 
Procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 
aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo 
constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e 
discussão dos resultados (GIL, 2007, p. 17). 
 

A curiosidade é passo inicial imprescindível para pesquisa, que exige sistematização, 

organização e estrutura de fases, a fim de que a rigorosidade das ações possa levar a respostas 

efetivas, constatadas por meio de verificações, experimentos e comprovações que possibilitem 

segurança nas respostas apresentas. 

No desenvolvimento da pesquisa, empregamos critérios e metodologias que 

assegurassem a efetivação da problemática e dos objetivos propostos. Para isso, adotamos 

uma pesquisa pedagógica de natureza interventiva, sendo realizada uma investigação em 

locus sobre a prática nas disciplinas de Informática do Curso Técnico em Administração 

Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Timon. 

A pesquisa pedagógica de natureza interventiva em ambiente escolar tem como ênfase 

“testar ideias e propostas curriculares, estratégias e recursos didáticos, desenvolver processos 

formativos nos quais os pesquisadores e demais sujeitos envolvidos atuam na intenção de 

resolver questões práticas sem deixar de produzir conhecimento sistematizado” (MEGID 

NETO; TEIXEIRA, 2017, p. 1). Logo, enquadra-se na proposta de mestrado profissional aqui 

desenvolvido, onde o uso mediado das tecnologias na aprendizagem induz a atuação 

participativa dos sujeitos da pesquisa, com intenção de contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem de forma significativa. 
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Ainda quanto aos objetivos, foi usada a pesquisa explicativa, por possibilitar uma 

análise esclarecedora da práxis educacional, desta forma servindo-nos, nas falas de Gil 

(2007), como uma maneira de explicação das causas das questões que envolvem a pesquisa, 

respondendo aos fatores que levaram à existência do fenômeno estudado. 

As demais etapas da pesquisa foram alcançadas pelo levantamento sistemático de uma 

referência bibliográfica que deu suporte e fundamento para a realização da pesquisa, sendo 

analisadas obras de teóricos renomados na área, leitura de teses e dissertações, artigos, leis e 

outros documentos oficiais, que possibilitaram um conhecimento abrangente, convergente e 

divergente sobre o uso das TICs no ensino. 

 
Através do desempenho do pesquisador um papel fundamental na observação, 
seleção, consolidação e análise dos dados gerados; como os diferentes tipos de 
dados existentes na realidade serão considerados importantes ter para a compreensão 
do fenômeno social em estudo, o pesquisador realiza entrevistas, reúne fotografias, 
desenhos e depoimentos e outros dados que ajudam na descrição dos fatos; o 
trabalho é realizado com base na perspectiva que as pessoas pesquisadas têm sobre o 
objeto de estudo devendo-se primar pela fidedignidade desses dados obtidos [...] 
(FERREIRA, 2015, p. 116). 

 
Corroborando com a pesquisa, além das fontes citadas, contamos com a abordagem 

quali-quantitativa, que coaduna com o Materialismo Histórico-Dialético, uma vez que cria 

diversidades de visões sobre os eventos sociais, criando possibilidades de interpretações que 

não se limitam apenas a uma forma de análise dos dados. 

A abordagem quali-quantitativa é um método usado pelas Ciências Sociais, haja vista 

que traz formas mais holísticas de ver os fatos sociais. Bem como na pesquisa educacional, foi 

facilmente incorporada por sua flexibilidade, pois melhor se adequa aos processos micro-

social-psicológicos e culturais. Por ser mais abrangente, a abordagem qualitativa se abre 

melhor às várias fontes, desta forma, sendo caleidoscópica na sua observação. Também foi 

usada a abordagem quantitativa, primando-se por uma relação qualitativa, onde os dados 

coletados, sistematizados e estatisticamente agrupados puderam conversar entre si, como 

sugere Richardson (2012), mostrando uma relação de complementariedade entre as duas 

abordagens, assim melhor interpretando os dados. 

O texto sido atravessado pelos conhecimentos de Paulo Freire (1970) e Marx (1988), 

que orientam para os conflitos de classe, bem como para a emancipação dos dirigidos por 

meio do conhecimento. 

 
O materialismo histórico-dialético é uma teoria e o método de explicação da 
realidade. Enquanto teoria a dialética concebe a realidade como uma totalidade 
concreta, caracterizada pela contradição e pelo movimento. Nesse sentido, não só o 
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real é dialético, como também o próprio pensamento que busca conhecer o real 
comunga desse mesmo estatuto ontológico (CAVALCANTI, 2014, p. 988). 
 

A categoria de pensamento referenciada é aberta e dialética, o movimento da realidade 

é entendido pelas contradições, sendo a ação o operador de mudanças, e o fazer do 

pesquisador uma atitude transformadora onde os sujeitos sociais são vistos como sujeitos 

históricos. 

A coleta dos dados foi feita por meio da análise quali-quantitativa, que se estrutura por 

observações e questionários semiabertos e fechados, pois se mostram mais apropriados para o 

tipo de pesquisa escolhida, que trabalha com questões subjetivas e objetivas. 

A pesquisa seguiu passos bem definidos e adotou características essenciais que 

possibilitou a escolha de uma metodologia eficiente e sistematizada, a fim de adequar os 

métodos aos resultados esperados, como sugere Cavalcanti (2014). 

 

Figura 1 – Desenho Metodológico da Pesquisa 
 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 
A pesquisa foi composta por fases que estruturaram a metodologia possibilitando 

sistematização e rigor na realização. São elas:  

I) Levantamento bibliográfico sobre a temática TICs no processo de ensino-

aprendizagem, metodologia usada, práxis e o Ensino Médio Integral. Destarte, foram usados a 

Wikipédia Google, os Alertas do Google Acadêmico, bem como a plataforma de pesquisa da 

base de dados dos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). Algumas referências bibliográficas foram realizadas na Biblioteca 

Tebyreçá de Oliveira do IFMA – Campus Monte Castelo, Biblioteca do IFMA – Campus 

Timon, Biblioteca do Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão 
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(UFMA) e Biblioteca Comunitária Jornalista Carlos Castello Branco, na Universidade Federal 

do Piauí – UFPI. 

II) Visita ao IFMA – Campus Timon para familiarização com o objeto de pesquisa. 

Conversa diagnóstica sobre a temática com Gestores, Docentes, Técnicos Administrativos em 

Educação e Discentes. 

III) Pesquisa documental no site do Senado Brasileiro, bem como no IFMA – Campus 

Timon, que versam sobre a temática abordada. 

IV) Aplicação e análise de questionários feitos aos discentes e aos docentes do Curso 

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e 

Adultos, no IFMA – Campus Timon. 

V) Elaboração do Aplicativo Educacional em forma de Produto Educacional 

(InfoEJA), que foi disponibilizado gratuitamente aos discentes. 

VI) Realização de aula dirigida com uso do aplicativo, seguido de aplicação de pós-

questionário para avaliar o Produto Educacional da pesquisa. 

 

3.2 Sujeitos da pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada com os discentes da turma 2017 e 2018 do Curso Técnico em 

Administração Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, no 

IFMA – Campus Timon. 

ü Turma 2017 do Curso Técnico em Administração Integrado ao Médio na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, contendo 19 (dezenove) 

discentes matriculados ao tempo da pesquisa. 

ü Turma 2018 do Curso Técnico em Administração Integrado ao Médio na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, contendo 22 (vinte e 

dois) discentes matriculados ao tempo da pesquisa. 

As duas turmas foram escolhidas tendo em vista que, no momento da aplicação do PE, 

já teriam cumprido os requisitos das disciplinas de Informática I e Informática Aplicada, que 

são oferecidas respectivamente no I e III semestres do curso, tendo como enfoque 

conhecimentos de software e de Sistemas Operacional. Tal escolha se fez, também, porque é 

no Semestre II que há o maior índice de evasão dos discentes, cerca de 30%, algo confirmado 

pelo Técnico em Assuntos Educacionais do setor do PROEJA. 

Conforme determina a Diretrizes e Bases da Educação de Jovens e Adultos (2000), 

para participar do PROEJA é exigido idade mínima de 15 anos no Ensino Fundamental e de 
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18 anos para o Ensino Médio, neste caso em questão, onde trabalhamos o Ensino Médio, o 

perfil etário dos participantes foi a partir da maioridade. 

 

3.3 Local da pesquisa 

 

A pesquisa se deu após autorização de coleta de dados (Apêndice F – Autorização de 

liberação de coleta de dados) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – IFMA, Campus Timon, localizado na Avenida Luís Firmino de Sousa, nº 3907, 

CEP 65.635-468, Bairro Mutirão, Timon – Maranhão. 

ü É uma instituição pública federal, localizada a 433 km de distância da capital São Luís 

e a 16 km de Teresina. 

ü O campus atualmente oferece cursos integrados em Administração, Edificações, 

Eletroeletrônica e Eletromecânica. Na modalidade subsequente são ofertados cursos de 

Análises Químicas, Edificações, Informática para Internet e Recursos Humanos. No 

Ensino Superior é disponibilizado Licenciatura em Ciências Biológicas e no nível de 

Pós- Graduação a Especialização em Ensino de Ciências. 

ü O campus tem 22 hectares, possuindo um prédio administrativo em dois pisos, dois 

Laboratórios de Informática, a estrutura é aprazível, contendo ainda quadra 

poliesportiva coberta com arquibancada e uma piscina. 

ü O campus é composto de oito salas de aulas, onde todas possuem recursos de 

multimídia, que promovem interatividade por meio das tecnologias.  

ü A instituição não oferece rede Wi-Fi em toda estrutura, o que muito é questionado 

pelos docentes e discentes, conforme questionário aplicado. 

 

3.4 Roteiro da pesquisa 
 

A pesquisa seguiu fases fundamentais para seu desenvolvimento, que observou a 

sistematização e regras metodológicas fundamentais para a realização de um estudo que 

primasse pela eficiência na coleta e análise dos resultados. Esquematicamente, o estudo foi 

desenvolvido por meio de etapas, atividades e produto, simultaneamente, como é descrito a 

seguir. 
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Figura 2 – Roteiro da Pesquisa 

ETAPAS ATIVIDADES RESULTADOS 
COLETA DE DADOS 

 
1.Identificação dos 

sujeitos da pesquisa; 
2.Aplicação de 

questionários aos 
discentes e docentes. 
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DO P. E. 

 

1.Layout do AE e 
Construção das Telas; 

2.Procedimentos 
Computacionais de 

programação. 

 
 
 

APLICAÇÃO DO P. E. 
 
 
 
 

1.Disponibilização do AE 
para download; 

2.Feedbackdos discentes 
sobre o AE. 

 

ANALISE DOS 
RESULTADOS 

 
 
 
 

 
1. Interpretação de 

dados; 
 

 

Fonte: Autora, 2020. 
 

Etapa A: Coleta de Dados 

 

Etapa – A: refere-se ao processo de coleta de dados para a pesquisa. A composição 

desta etapa seguiu como referência as questões norteadoras: A práxis pedagógica nas 

Disciplinas de Informática pode diminuir as distâncias entre teoria e prática no Curso Técnico 

em Administração Integrado ao Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos. 

A Atividade 1 – Identificação dos sujeitos – dispôs sobre o perfil dos discentes, curso 

estudado, turmas do PROEJA a serem analisadas, idade, dificuldades e opiniões.  

B 

C 

D 
D

A 
I- Requisitos 

básicos e 
específicos do 

App; 

II - Levantamento 
de conteúdos do 

App; 
III- Protótipo do 

App. 
III- Protótipo do 

Aplicativo; 
Educacional; 

IV - 
Aperfeiçoamento o 

App; 
III- Protótipo do 

Aplicativo 
Educacional; 

V - Versão Final 
InfoEJA; 

III- Protótipo do 
Aplicativo 

Educacional; 
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A Atividade 2 – Deu-se a aplicação de questionários semiabertos aos discentes e 

questionários fechados aos docentes da área de Informática do IFMA – Campus Timon. As 

perguntas referem-se ao uso das TICs e a práxis nas disciplinas de Informática. 

O questionário foi aplicado e sistematizado por meio do Google Forms6, bem como 

impresso para aqueles que tinham dificuldade de acesso à Internet. 

O Requisito I dos Resultados – Conteúdo Básicos e Específicos que fundamentaram o 

Aplicativo – se relaciona aos assuntos a serem elencados pelos docentes e discentes como 

essenciais na composição do aplicativo, por ser algo que gera dificuldades no processo de 

ensino-aprendizagem.   

 

Etapa B: Desenvolvimento do Produto Educacional (PE) 

 

Essa etapa foi constituída pelo pressuposto: As Disciplinas de Informática e os usos de 

Aplicativos Educacionais podem contribuir para formação do perfil profissional do discente. 

Atividade 1 – se referiu ao Layout do aplicativo; e Atividade 2 – foi criado o design do 

aplicativo, o que mereceu atenção em face do público a ser atendimento, desta forma, 

apropriando a linguagem e imagens ao seu nível de maturidade e intelecto. 

O Requisito II – Realizou-se um levantamento dos conteúdos do aplicativo; e 

Requisito III – Protótipo do Aplicativo: são requisitos relacionados aos conteúdos necessários 

do aplicativo, que se deu por meio do indicativo da questão 25 do questionário respondido 

pelos discentes. 

 

Etapa C: Aplicação do Produto Educacional 

 

Essa etapa foi circundada pela questão norteadora: O discente do Curso Técnico em 

Administração Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Timon deve 

possuir habilidades profissionais digitais. Por meio dos dados coletados se fez a verificação 

deste pressuposto e se construiu o aplicativo com base nestes elementos. 

Atividade 1 – Disponibilização do Aplicativo para download – os discentes puderam 

baixar o aplicativo e tiveram a possibilidade de acessar o conteúdo disponibilizado pelo 

mesmo.  

 
6 É um serviço gratuito disponível para quem dispõe de e-mail no Google, onde se pode criar formulários on-
line.  



66 
 

Atividade 2 – Feedback dos discentes sobre o uso do Aplicativo – por meio do 

Questionário Opinativo,foi avaliada a opinião dos discentes quanto ao aplicativo de forma 

geral, sua usabilidade, falhas, layout, propriedade nos conteúdos, pontuação e outros. 

O Requisito IV – Protótipo do Produto Educacional – se dará pelo desenvolvimento do 

AE, InfoEJA. É uma parte importante do projeto, onde se visualiza as partes essenciais do 

mesmo, identificando possíveis erros e sanando-os. 

 

Etapa D: Análise dos Resultados 

 

Foi uma etapa marcada pela questão norteadora: O uso do InfoEJA é uma ferramenta 

facilitadora do processo de ensino-aprendizagem nas Disciplinas de Informática. Esse foi um 

período na pesquisa que buscou avaliar o estudo, analisando a metodologia aos resultados 

esperados. 

Atividade 1 – Interpretação de dados – objetivou melhorar o aplicativo por meio de 

um Questionário Opinativo sobre a aplicabilidade, que possibilitou seu aperfeiçoamento. 

O Requisito V – InfoEJA foi a fase de conclusão do Produto Educacional, sendo 

aplicado, testado e retificado por meio de questionário opinativo respondido pelos usuários. 

 

3.5 Aspectos éticos 
 

Obedecendo as determinações e diretrizes éticas que protegem as pessoas investigadas, 

garantindo a correta execução da mesma, a pesquisa seguiu a Resolução 410/2016 e a 

Resolução n◦ 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde – CNS, do 

Ministério da Saúde, que aprovam diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). 

Os dados da pesquisa foram tornados públicos, assegurando o sigilo das informações 

pessoais ou que possam culminar na identificação dos participantes da pesquisa. Esses dados 

são de uso exclusivo para essa pesquisa e de posse somente da pesquisadora. Também foi 

garantida e respeitada a acessibilidade em qualquer etapa da pesquisa por partes dos 

pesquisados. Os discentes tiveram livre escolha quanto à sua participação na pesquisa, tendo a 

opção de retirar seu consentimento a qualquer momento, sem justificativas e nenhum prejuízo 

de qualquer espécie, assim como puderam optar por não responder alguma pergunta do 

questionário. Os discentes também não tiveram despesas e não foram remunerados para 

participação. 
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Na realização da pesquisa no IFMA – Campus Timon foi solicitada a autorização do 

Diretor-Geral, assinada em 11 de agosto de 2019, conforme (Apêndice F), em obediência ao 

que determina as diretrizes da Resolução nº 466/12, do CNS.  

O projeto foi submetido por meio do site da Plataforma Brasil ao Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Carlos Macieira (nº 8907), sendo aprovado por meio do Parecer 

Consubstanciado nº 3.925.247. Cabe mencionar que o projeto, após a qualificação, sofreu 

alteração no título, passando a ter a intitulação hoje presente, isto se deu em virtude de 

sugestões da banca. Os objetivos também sofreram alterações, contudo, não mudaram os 

fundamentos da pesquisa. 

Por se tratar da modalidade de ensino técnico integrado ao médio, seguindo orientação 

da LDBEN, vislumbra-se que se trata de estudantes maiores de 18 anos, sendo necessária para 

participarem da pesquisa, a assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – 

TALE para a anuência de sua participação, o qual foi realizado conforme (Apêndice E). Os 

termos garantem a confiabilidade das informações e da pesquisa, assim como os aspectos 

éticos de sigilo e de livre escolha na participação, como citado anteriormente, e foram 

entregues aos discentes no próprio IFMA – Campus Timon para assinatura. Os discentes 

sujeitos da pesquisa foram abordados no próprio locus da pesquisa, em intervalos do período 

de aula, com aprovação e aviso aos responsáveis pelo Campus. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS (RESULTADOS E DISCUSSÕES) 

 

Para melhor conhecimento e aprofundamento dos dados coletados, dividimos o tópico 

em três subtópicos. O primeiro se fez na coleta de dados na plataforma de pesquisa da base de 

dados dos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), realizando um mapeamento sobre a temática da pesquisa. Os demais subtópicos 

expõe a análise dos questionários aplicados aos discentes e a análise em referência aos 

questionários aplicados aos docentes. 

 

4.1 O Estado da Arte e o uso das tecnologias no processo ensino-aprendizagem da EJA 

 

Com o objetivo de aprofundar os estudos na área, realizamos a pesquisa intitulada 

“estado da arte ou estado do conhecimento”, com a necessidade de conhecer as condições das 

produções em torno do uso das tecnologias na educação de jovens e adultos. Assim, foram 

mapeadas teses e dissertações publicadas na base de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), onde se utilizou os seguintes 

descritores: “Aplicativos Educacionais na Educação de Jovens e Adultos” e “uso das TICs na 

Educação de Jovens e Adultos”, que também serão usados como categorias. Deste modo, em 

resposta ao levantamento, foram localizados e selecionados os estudos descritos no Quadro 1, 

constando o ano de publicação, autoria e título das dissertações e teses analisadas. 

Quadro1 – Ano de publicação, autoria e título das dissertações analisadas sobre o PROEJA 
Nº DESCRITORES: APLICATIVO 

EDUCACIONAL NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 

TIPO DE 
PESQUISA 

AUTOR/ 
AUTORA 

ANO 

01 Ensino de aprendizagem de física: conexão  
em andaimes cognitivistas computacionais. 

Doutorado Rodrigues (2014) 

02 O uso da webquest no ensino de ciências: 
possibilidades e limitações. 

Doutorado Silva (2014) 

03 Aprendizagem móvel (m-learning): um estudo 
acerca da aplicabilidade de tecnologias móveis 
na Alfabetização de e Jovens e Adultos. 

Mestrado Freitas  (2015) 

04 Uma análise do ensino de língua inglesa por 
meio do uso das tecnologias digitais da 
informação e comunicação. 

Doutorado Lima (2016) 

05 O discurso da criação fílmica como mediação 
da aprendizagem do saber escolar. 

Mestrado Barquete (2017) 

06 Sobre humanos e máquinas: marcos 
epistêmicos, ontológicos e éticos para 
compreensão do ciborgue e aprendizagem 
humana na cultura digital. 

Doutorado Oliveira (2017) 
 
 

07 A racionalidade comunicativa em tempos de Mestrado Rufino (2017) 
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cibercultura: pela formação de coletivos 
inteligentes no espaço do saber. 

08 Didática da matemática: a utilização do 
software winplot como estratégia 
potencializadora dos processos de ensino e 
aprendizagem. 

Mestrado Marin (2017) 

Fonte: Autora, 2020.  
 

O Estado da Arte é um tipo de pesquisa que se pauta em um mapeamento de 

produções realizadas, quanto a uma temática específica, num determinado período. Essas 

produções se relacionam a teses, dissertações, congressos e periódicos encontrados em banco 

de dados. 

 
Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante 
e descritivo da produção acadêmica e cientifica sobre o tema que busca investigar, à 
luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 
conjunto deles, sob os quais o fenômeno a ser analisado (FERREIRA, 2002, p. 257). 
 

Nesse sentido, a essência da pesquisa do “estado do conhecimento” é pertinente, pois 

traz uma relevante análise acerca das condições desta sobre determinados assuntos. 

Configura-se como uma espécie de balanço de uma área ou temática, em que podemos 

identificar suas contribuições teóricas mais trabalhadas, especificidades e outros. 

 
Estado da arte podem significar uma contribuição importante na constituição do 
campo teórico de uma área do conhecimento, pois procuram identificar os aportes 
significativos da construção da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições 
sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, 
identificar experiências inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução 
para os problemas da prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na 
constituição de propostas na área focalizada (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39). 
 

Nesta investigação, foram analisadas teses e dissertações com recorte temporal dos 

últimos cinco anos (2014 a 2018), sendo usados os seguintes descritores na busca em questão: 

“Aplicativos Educacionais na Educação de Jovens e Adultos” e “uso das TICs na Educação 

de Jovens e Adultos”. 

Na referida busca, utilizaram-se os seguintes filtros: Período Seleção de cinco anos de 

publicação, por sugerir produções mais recentes sobre a temática; Grande Área do 

Conhecimento: Ciências Humanas; Área do Conhecimento: Educação de Jovens e Adultos; 

Área de Avaliação: Educação; e Área de Concentração: Educação.  

Ao final, foi selecionado e observado 08 (oito) estudos, onde é possível evidenciar o 

aparecimento das primeiras publicações no portal pesquisado, entre os anos de 2014 e 2017. 

Assim, o ano de 2017 contou com o maior número de publicações, no total de 04 (quatro), 

seguindo, em ordem decrescente, o ano de 2014, com 02 (duas) publicações, o ano de 2015 
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contou com 01(uma), bem como o ano de 2016, com o mesmo número. Segue Tabela 1 com a 

quantidade de dissertações por ano. 

 

Tabela 1 – Quantidade de dissertações e teses disponíveis na CAPES sobre Aplicativos Educacionais e o uso das 
TICs na Educação de Jovens e Adultos 

 Dissertações Teses Total 

2014 

2014 
2015 

2016 

2017 
2017 

2017 

2017 

00 

00 

01 

00 

01 

00 

01 

01 

01 

01 

00 

01 

00 

01 

00 

00 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 
Fonte: Autora, 2020. 

Verificou-se, portanto, ao final do mapeamento, a publicação de 04 (quatro) 

dissertações e 04 (quatro) teses. Para melhor visualização das instituições que sediaram as 

pesquisas sobre “Aplicativos Educacionais na educação de jovens e adultos” e “TICs na 

Educação de Jovens e Adultos”, segue Figura 3. 

 
 

Figura 3 – Mapa com a localização das Instituições de Ensino Superior e quantidades de pesquisa sobre 
PROEJA no Maranhão 

 
Fonte: Autora, 2020. 
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No que tange à origem dos trabalhos analisados, é possível perceber, através do mapa 

apresentado, que as dissertações e teses foram publicadas em 02 (duas) Instituições de Ensino 

Superior diferentes, sendo a Universidade Federal da Paraíba – UFPB possuidora de 60% dos 

estudos. Já a região Sudeste conta com 02 (duas) publicações, o que corresponde a 20%. 

Em relação às informações referentes às metodologias utilizadas nas dissertações e 

teses que foram apresentadas pelos autores, em alguns estudos foi possível encontrá-las nos 

resumos, já em outros as informações estavam disponíveis só nos elementos textuais. No 

Quadro 2 é apresentado o tipo de pesquisa/instrumentos para a coleta de dados. 

 

Quadro 2 – Organização dos estudos quanto ao tipo de pesquisa/instrumentos de pesquisa para coleta de dados 
Nº AUTOR 

AUTORA 
TIPOS DE 

PESQUISA/INSTRUMENTOS 
DE PESQUISA PARA COLETA 

DE DADOS 
01 Rodrigues (2014) Quantitativos e/ou qualitativos; uso 

de questionários semiestruturados; 
02 Silva (2014) Qualitativa, pesquisa-ação, 

observação participativa e 
entrevista semiestruturada; 

03 Freitas (2015) Levantamento sistemático, caráter 
exploratório; 

04 Lima (2016) Estudo de caso, com uso de 
questionários, dados qualitativos e 
quantitativos; 

05 Barquete (2017) Pesquisa de caráter analítico-
descritivo, investigações 
qualitativas; 

06 Oliveira (2017) Cartografia analítica; 
 

07 Rufino (2017) Quantitativos e/ou qualitativos; 
pesquisa de intervenção e 
diagnóstica; 

08 Marin (2017) Abordagem qualitativa do tipo 
pesquisa-ação cooperativa. 

Fonte: Autora, 2020. 
 

É possível constatar que alguns autores apresentam apenas os instrumentos utilizados 

para a coleta de dados. Assim, verifica- se que 37,5% dos dados das dissertações e teses foram 

coletadas através do uso de pesquisa quali e quantitativa, sendo comum sua utilização em 

conjunto com outras metodologias, tais como: questionário 25% e pesquisa qualitativa 25%. 

Sobre a pesquisa quali-quantitativa. 

 
As abordagens qualitativas e quantitativas são necessárias, mas segmentadas podem 
ser insuficientes para compreender toda a realidade investigada. Em tais 
circunstâncias, devem ser utilizadas como complementares. Logo, a literatura da 
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área aponta claramente que a pesquisa quanti-qualitativa/quali-quantitativa e/ou 
mista consiste em uma tendência que indica o surgimento de uma nova abordagem 
metodológica. Uma abordagem que possibilite mais elementos para descortinar as 
múltipas facetas do fenômeno investigado, atendendo os anseios da pesquisa. 
Caracteriza-se como um movimento científico, que se opõe a histórica dicotomia 
quantitativa-qualitativa (SOUZA; KERBAUY, 2017, p. 40). 

 

Tais abordagens quali-quantitativas buscam dirimir as oposições entre as pesquisas 

qualitativas e quantitativas, primando pela possibilidade de integração entre elementos 

objetivos e subjetivos. Desta maneira, amplia-se o leque na análise e coleta de dados na 

pesquisa. 

No que diz respeito aos autores (as) que são referências nos textos, são destacados no 

Quadro 3. Cabe notar que, apesar da relevância para embasamento, nem sempre esses autores 

são os mais citados no corpo da pesquisa. 

 

Quadro 3 – Pesquisadores (as) e autores (as) citados (as) nas dissertações e teses pesquisadas 
PESQUISADORES (AS) AUTORES (AS) CITADOS (AS) 

 
Rodrigues (2014) Valaderez, Piaget, Ausubel, Novak e Vygotsky 
Silva (2014) Dodge, Coutinho, Michel Foucault, Marc Prensky, Bizzo, 

Mercado e Castells 
Freitas (2015) McLaren e Brandão, Giroux, Gadotti, Torres, Brandão 
Lima (2016) Pierre Levy, Don Tappscott, Luciano Meira, 

Paula Sibilia, Almeida Filho, Noam Chomsky, Richard 
Brown, Lev Vigotski, Jean Piaget 

Barquete (2017) Aumont, Duncun, Bergala, Martin, Xavier, Lukács, Vygotsky 
e Saviani, Piaget 

Oliveira (2017) Amber Caser, Howard Gardner, Gilbert Simondon, , 
Vygostky, Castells, Levy, Teixeira e Haraway 

Rufino (2017) Habermas e Lévy 
Marin (2017) Piaget e Vygotsky 

Fonte: Autora, 2020. 
 

Verificou-se que Piaget e Vygotsky são os autores mais evidenciados nos estudos, 

estando presentes em 50% e 62,5% nas pesquisas, respectivamente. Em seguida, Castells, 

citado em 25% das publicações. 

Com o intuito de dar continuidade às reflexões emergidas das dissertações 

selecionadas, bem como apresentar os temas mais focalizados e o modo como foram 

abordados e organizados, foi realizada uma análise de conteúdo dos estudos, pautando-se nas 

categorias “Aplicativos Educacionais e o uso das TICs na Educação de Jovens e Adultos” e o 

“Uso das TICs na Educação de Jovens e Adultos”, conforme pode ser observado no Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Trabalhos apresentados pelas categorias “Aplicativos Educacionais na Educação de Jovens e 

Adultos” e “Uso das TICs na Educação de Jovens e Adultos” 
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Nº AUTOR (A) TIPO DE PESQUISA CATEGORIAS 
 

01 Rodrigues (2014) Doutorado Aplicativos Educacionais na 
Educação de Jovens e Adultos; 

02 Silva (2014) Doutorado Aplicativos Educacionais na 
Educação de Jovens e Adultos; 

03 Freitas (2015) Mestrado Aplicativos Educacionais na 
Educação de Jovens e Adultos; 

04 Baquete (2017)  Mestrado Aplicativos Educacionais na 
Educação de Jovens e Adultos; 

05 Oliveira (2017) Doutorado Aplicativos Educacionais na 
Educação de Jovens e Adultos; 

06 Rufino (2017) Mestrado Aplicativos Educacionais na 
Educação de Jovens e Adultos; 

07  Lima (2016) Doutorado Uso das TICs na Educação de 
Jovens e Adultos; 

08  Marin (2017) Mestrado Uso das TICs na Educação de 
Jovens e Adultos. 

Fonte: Autora, 2020. 
 

De acordo com o Quadro 4, podemos perceber que cerca de 50% dos trabalhos 

selecionados são dissertações de mestrado, bem como, de forma geral, 50% dos estudos foram 

publicações de 2017, evidenciando a atualidade destes. Os 16% foram desenvolvidos em 2015 

e 33% em 2014. Essas pesquisas repercutem temas variados, associados com os usos de 

aplicativos que vão de alfabetização, ensino de Ciências e Física, criações fílmicas e duas 

sobre comunicabilidade. 

4.1.1 Fundamentação das dissertações e teses analisadas 

 

Abordaremos a fundamentação referente às dissertações e teses selecionadas pela 

CAPES como forma de avaliar as discussões traçadas, ressaltando a especificidade das 

categorias desenvolvidas. 

No referente à categoria “Aplicativos Educacionais na Educação de Jovens e Adultos”, 

foram selecionados 316 (trezentos e dezesseis) trabalhos no processo de busca, dos quais 

foram analisados os resumos. Ao analisar tais resumos, observa-se que existem poucas 

produções que enfoquem a temática pesquisada, isso ainda demonstra a carência de estudos 

no ensino da EJA que empregue o uso de AE, o que representa uma lacuna nesta temática. 

 Após a supracitada análise dos resumos, notou-se que algumas produções exigiam 

uma observação da pesquisa na íntegra, pois o resumo era insuficiente para explicitar se o 

tema trabalhado era relacionado à temática de busca do presente trabalho. Ao término da 

leitura das 316 (trezentas e dezesseis) produções, observou-se que só seis versavam realmente 

sobre o assunto de interesse.   
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Nesse ínterim, o primeiro texto escolhido para análise de conteúdo é o nomeado de 

“Aprendizagem móvel (M-Learning): um estudo acerca da aplicabilidade de tecnologias 

móveis na alfabetização de jovens e adultos”. Tal pesquisa é uma dissertação de mestrado de 

autoria de Eliane Alves de Freitas. Nela, a autora faz um Estudo da Arte sobre a alfabetização 

de Educação de Jovens e Adultos com uso de dispositivos móveis. Tem como objetivo 

principal sinalizar as possíveis tendências e propostas educativas envolvendo aplicação de 

tecnologias móveis na alfabetização da EJA. Tal pesquisa se apoia na área de Educação 

Popular, trazendo como principal interlocutor o teórico Paulo Freire (1970), onde a sua 

proposta de educação é analisada. Também foram usados outros autores, como McLaren e 

Brandão. Ressalta-se que tal estudo é de caráter quali-quantitativo. 

O segundo estudo analisado foi o intitulado “A racionalidade comunicativa em tempos 

de cibercultura7: pela formação de coletivos inteligentes no espaço do saber”, de autoria de 

Emanuel de Almeida Rufino, o qual é uma tese de doutorado. Essa pesquisa se desenvolveu 

na área da educação, mas não se restringe à mesma, comunicando-se concomitantemente com 

a Antropologia, Sociologia e outras ciências. 

O objetivo do estudo referido, que se baseia na Teoria do Agir Cognitivo, é 

compreender a formação de coletivos inteligentes a partir de aprendizagens cooperativas 

racionalmente motivadas, seguindo as teses de que a razão comunicativa fomenta processos 

cooperativos de aprendizagem capazes de formar coletivos inteligentes no Espaço do Saber: 

 
Com o aporte da internet e seu potencial de conexão planetária e de 
desterritorialização dos espaços e dos discursos em tempo real, o ciberespaço nos 
torna cidadãos do mundo, partícipes de uma era tonificada pela cooperação em rede. 
Ora, como a internet segue a dinâmica do desenvolvimento das tecnologias digitais, 
que fomenta a profusão de novas mídias e conexões, a multiplicação de sites e 
dispositivos de acesso em fio, a mutação dos mercados, governos, sistemas de 
educação, dentre outros (LEMOS; LÉVY, 2010) com o avanço das tecnologias, o 
ciberespaço se torna um ambiente casa vez mais propício à (com) fluência de ideias 
novas e antigas, num mix de inovação, rememorização e “reciclagem” dos saberes 
humanos, o que obviamente pressupõe a disposição de indivíduos que – através do 
princípio da colaboração em rede – chancelam sua comunicação, permitindo 
avaliações, teses e realizações  coletivas em tempo real. (RUFINO, 2017, p. 127). 
 

Nas falas do autor é apresentado este ciberespaço, que se constitui por meio da 

interconexão entre as pessoas, ganhando força com a rede mundial de computadores, a 

Internet, a qual possibilitou a conexão em rede de indivíduos, mas também aumentou 

exponencialmente o fluxo de informações, modificando, em consequência, as formas de 

aprender e ensinar. 
 

7 É uma forma de cultura surgida com o uso em massa da rede de computadores e outros recursos tecnológicos, 
que influenciou nas formas de comunicação, educação e vivências sociais, marcando a sociedade contemporânea 
(RUFINO, 2017). 
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Cabe aqui ressaltar que Rufino (2017), bem como Freitas (2015), assinalam as 

limitações ou mesmo dificuldades encontradas para o desenvolvimento da aprendizagem por 

meio de recursos tecnológicos. A primeira pesquisa, por exemplo, ressalta os usos negativos 

dos ciberespaços. A segunda destaca que a comunicação e a informação desenvolvida nos 

ambientes virtuais são amplas, tornando-se um meio não controlável, mas passível de 

direcionamento para o objetivo que se quer explorar. 

O terceiro texto encontrado no levantamento é uma dissertação de título “O discurso 

da criação fílmica como mediação da aprendizagem do saber escolar”, de autoria de Felipe 

Leal Barquete, defendida no ano de 2017. Nesse estudo o autor se propôs a fazer uma 

investigação sobre o discurso da criação fílmica como mediação da aprendizagem do saber 

escolar. Para o desenvolvimento da pesquisa em questão, é adotada a abordagem teórico-

metodológica atrelada ao uso da Análise Arqueológica do Discurso de Michel Foucault, onde 

o autor trabalha as relações de poder no discurso e as regras que condicionam o agir e pensar. 

A pesquisa adota como linha de pesquisa a Educação Popular, por meio de sujeitos de 

pesquisa pertencentes a um Grupo de Estudos em EJA. Para tanto, é usada uma Pedagogia 

Crítica da Visualidade como aporte teórico. Um dos fatores que estimulou a pesquisa, além 

dos aspectos profissionais do autor, foi a baixa quantidade de estudos produzidos nesta área 

na região Nordeste, apesar de estar havendo progressivamente um aumento das produções 

sobre o tema em todo o país. Esta é uma crítica e também uma lacuna percebida pelo autor, o 

que estimularia mais investigações sobre o tema. 

Assim como os demais trabalhos já analisados nesta pesquisa, a dissertação de 

Baquete (2017) também trabalha os seus sujeitos e a prática escolar como forma de 

emancipação dos mesmos, visualizando o protagonismo e a autonomia desses indivíduos 

sociais, que devem conquistar seu próprio espaço, bem como o reconhecimento dos seus 

direitos.      

Neste mesmo sentido, o quarto texto observado é uma tese de doutorado intitulada 

“Ensino-aprendizagem de física: conexão e contexto em andaimes cognitivista 

computacional”, escrito por Gil Luna Rodrigues, no ano de 2014. Tal pesquisa busca 

estruturar, inserir e investigar uma metodologia inovadora de cunho teórico-prático que venha 

contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Física.  

De maneira geral, Rodrigues (2014) reconfigura o uso das tecnologias digitais no 

processo de ensino e aprendizagem e, de forma específica, no ensino de Física. O autor 

trabalha com a inserção do computador através de Objetos de Aprendizagem, os quais 
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atuariam como potencializadores da construção dos saberes e difusores do conhecimento em 

um processo interativo que pode ser individual e coletivo. 

Uma crítica presente nesta pesquisa, que se fez relevante também nos outros textos 

investigados anteriormente, se dá em relação às metodologias tradicionais utilizadas nos 

espaços de ensino. No caso do ensino da Física, o autor ressalta a proeminência com que esta 

disciplina é trabalhada de forma fechada e reprodutivista. É necessário, entretanto, um olhar 

mais voltado para as necessidades dos estudantes e adoção das mudanças tecnológicas do 

nosso tempo em sala de aula, para que haja êxito na aprendizagem dos discentes. Outra crítica 

salientada se faz sobre o uso mecânico das ferramentas digitais, que não basta para o sucesso 

do ato de aprender e ensinar, necessitando de esforços, métodos, objetivos associados a tal 

instrumental para a consecução de uma aprendizagem significativa. 

Nessa mesma esteira, a pesquisa “O uso do Webquest no ensino de ciências: 

possibilidades e limitações” é uma dissertação de mestrado defendida no ano de 2014, de 

autoria de Sidcley Cavalcante da Silva. A mesma segue a linha de pesquisa do Processo de 

ensino-aprendizagem e se propôs a analisar a utilização do Webquest como recurso 

pedagógico para o ensino de Ciências enquanto forma de facilitar a aprendizagem por meio de 

uma ferramenta digital.  

Foi observado que Silva (2014), em consonância como os demais textos já mapeados, 

discute as dificuldades e limitações das tecnologias, ressaltando os aspectos de exclusão social 

e superficialidade que estes meios podem promover no processo de aprendizagem, se não 

acompanhados de orientações do docente e de uma abordagem mais crítica destes recursos. 

Ainda é acrescentada pelo autor a necessidade de formação dos docentes como elevação do 

nível e uso dos recursos tecnológicos em sala de aula. 

A pesquisa ocorreu em espaço formal, no próprio ambiente escolar. Assim como nos 

outros textos, também é discutida a importância do uso das tecnologias como forma de 

trabalho coletivo e cooperativo, onde o uso das TICs pode renovar o ensino de Ciências, que é 

marcado por práticas tradicionais. Desta forma, estaria preparando os adolescentes para uma 

sociedade democrática e plural. 

 O sexto texto do levantamento é nomeado de “Sobre Humanos e Máquinas: marcos 

epistêmicos, ontológicos e éticos para compreensão do ciborgue8 e aprendizagem humana na 

cultura digital”, e é uma tese de doutorado de Oliveira (2017). O objetivo do estudo foi 

analisar as relações entre humanos e máquinas inteligentes, a partir da construção de 

 
8 É um organismo favorecido por uma parte cibernética e outra orgânica, com propósito de melhorar suas 
capacidades por meio da tecnologia (OLIVEIRA, 2017).  



77 
 

fundamentos conceituais com vistas a construir bases para uma filosofia do ciborgue e suas 

configurações no terreno da aprendizagem humana. Para desenvolvimento da pesquisa, foi 

elaborada a seguinte tese: a Cultura Digital traz em si uma dinâmica ciborguiana de produção 

da existência humana alterada cognitivamente pelas relações entre humanos e máquinas. 

Como resultado da pesquisa, o autor apresentou a construção de uma pedagogia como 

mecanologia, que aponta formas de construção do saber em uma nova conjuntura 

sociotécnica, bem como a construção de uma nova filosofia do ciborgue para aprendizagem 

humana. O estudo apresenta uma pesquisa densa e eloquente, onde a construção de 

pensamentos, ideias e conceitos, por meio de um suporte multidisciplinar, objetiva entender a 

aprendizagem em meio às mudanças promovidas pela tecnologia, que ampliaram as relações 

homem-máquina e a relação entre os indivíduos. 

Os seis estudos, até aqui apresentados, versam sobre o uso das tecnologias no processo 

de ensino aprendizagem, mas nem todos tratam dos sujeitos da EJA. Isso pode ocorrer em 

virtude de expressões ou citações no texto que apresentavam a palavra EJA, apesar do estudo 

não ser voltado para essa modalidade de educação. Mesmo não contemplando toda a temática 

da busca, os seis artigos foram lidos e analisados na íntegra, por representarem sua ligação 

com o estudo, qual seja, o uso das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. 

A pesquisa do estado da arte ou do conhecimento se revela neste levantamento de 

suma importância, em virtude da carência de produções sobre o uso de aplicativos na EJA, 

aumentando a necessidade de órgãos e instituições de olharem com mais cuidado essa 

modalidade. Assim, promover a alfabetização tecnológica é dispor dos conhecimentos 

necessários à vida em sociedade, dada as nossas novas formas de produção Cultural Digital. 

Desta forma, não pode o ensino da EJA ficar à margem deste processo. 

Continuando as análises, na segunda categoria esmiuçada, foram usadas as palavras de 

busca “o uso das TICs na Educação de Jovens e Adultos”, onde foram usados os seguintes 

filtros: Período seleção: últimos cinco anos de publicação; Grande Área do Conhecimento: 

Ciências Humanas; Área do Conhecimento: Educação de Jovens e Adultos; Área de 

Avaliação: Educação; e Área de Concentração escolhida foi Educação. Em resultado desses 

filtros, foram selecionados 166 (cento e sessenta e seis) itens, dos quais foram analisados os 

resumos.  

Após a leitura dos resumos, foram selecionados dois trabalhos que versavam sobre a 

temática, quais sejam: “Uma análise do ensino de língua inglesa por meio do uso das 

tecnologias digitais da informação e comunicação”, sendo este uma tese de 2016, e o outro 

intitulado “Didática da matemática: a utilização do software winplot como estratégia 



78 
 

potencializadora dos processos de ensino e aprendizagem”, uma dissertação de 2017. 

O primeiro texto selecionado é de autoria de Lima (2016). É um doutorado na área de 

educação que teve como objetivo investigar o ensino de Língua Inglesa diante da 

implementação das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDICs, ancorada na 

Abordagem Comunicativa e suas Teorias Sociointeracionistas9.  

O autor se propôs a observar se as mudanças metodológicas promovidas em virtude da 

Era do Conhecimento trazem reais ganhos de aprendizagem para os discentes, que se 

apresentam como nativos digitais. De imediato, se faz uma crítica ao uso carente das 

tecnologias no espaço formal, mostrando-se o ensino descontextualizado dos interesses e do 

mundo dos discentes. Esta conclusão é recorrente nas pesquisas que versam sobre o uso das 

tecnologias no espaço digital. 

Os resultados do estudo são relevantes, pois evidenciam que os discentes que 

participaram da pesquisa com uso das tecnologias digitais mostraram mudanças de atitudes, 

de comportamentos e da forma de compreender o conteúdo, já que estes passaram a ter uma 

melhora de 22,7% nas suas médias nas avaliações de língua inglesa (LIMA, 2016). Outra 

contribuição que o autor chama atenção, é a possibilidade de implementações dos usos destas 

ferramentas digitais na sua instituição de ensino. 

De forma crítica, também se menciona as limitações do uso das tecnologias nas aulas, 

necessitando, assim, de uma implementação com direcionamento e objetivos bem definidos. 

Também é questionada a necessidade de formação dos docentes, pois estes vêm se mostrando 

ainda receosos com o uso destas mídias. Quanto à visão democrática de ensino, esta é 

visualizada constantemente quando o autor aponta para a necessidade de emancipação e 

formação cidadã dos indivíduos, onde a inclusão seja a tônica do uso das TICs.  

O segundo trabalho analisado nesta categoria é intitulado “Didática da matemática: a 

utilização do software winplot como estratégia potencializadora dos processos de ensino e 

aprendizagem”,de Marin (2017). Uma dissertação de mestrado que tem como linha de 

pesquisa a Teoria e Práticas Pedagógicas. A autora se propôs a compreender se e como os 

softwares matemáticos podem auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem, investigando 

a importância da utilização dos mesmos como facilitadores dos processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática, bem como verificando como a aplicação foi vista perante os 

discentes enquanto recurso pedagógico alternativo para o ensino da Matemática. 

 
9 É uma teoria embasada nas lições de Vigotsky, que versam sobre a importância do meio exterior na formação 
do indivíduo. Assim, a aprendizagem é uma experiência social de interação entre a linguagem e a ação 
(AMORIM, 2019). 
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A pesquisa apresentou resultados bem específicos, que indicam um aumento no 

interesse dos discentes pelas aulas, provando que o uso das TICs no ensino da Matemática 

proporciona melhoria da compreensão dos conceitos e conteúdos matemáticos. Deve-se, 

entretanto, observar as críticas feitas pela autora, o que ainda representa lacunas no processo 

de ensino-aprendizagem, as quais se referem à necessidade de preparo dos docentes quanto ao 

uso das tecnologias, o que se associado às más condições de trabalho, impedem um 

planejamento eficiente das aulas. 

Os dois textos analisados com a busca das expressões “o uso das TICs na educação de 

jovens e adultos”, são igualmente produções da Universidade Estadual de São Paulo – 

Campus Marília, ou seja, os estudos estão concentrados na região sudeste.  

 As pesquisas foram unânimes em mostrar a indiferença que por vezes ocorre entre as 

escolas e o mundo em que se inserem os discentes. O uso de novas tecnologias, defendido 

pelos autores, não é a fim de servir aos interesses do mercado, é o de desfrutar da produção 

cultura dos homens, que deve ser consciente e crítica. Nesse sentido: 

 
O princípio da inevitabilidade da comunicação elétrica – e, atualmente, eletrônica –, 
enfatizado por Postman, aduz ao fato de que a tecnologia se afirma cada vez mais 
como modus vivendi, de modo que não pode ser definida apenas como um conjunto 
de técnicas referentes a determinadas áreas. Justamente por se tornar modus vivendi, 
ou seja, uma forma de produção e reprodução da vida compreende-se as razões pelas 
quais a formação de professores foi associada ao conceito de tecnologias da 
informação e comunicação (TIC) no dossiê da revista 104, ao passo que hoje esse 
processo formativo se vincula, na revista 121, ao conceito de cultura digital. Apenas 
quatro anos separam a publicação de ambas as revistas, mas, efetivamente, torna-se 
possível conceituar a presença das TIC nos processos comunicacionais, inclusive os 
desenvolvidos na formação de professores, como uma manifestação de um novo 
espírito do tempo, de uma nova cultura; uma cultura na qual a palavra digital se faz 
presente em praticamente todas as relações sociais (PINO; ZUIN, 2012, p. 968). 
 

O princípio da inevitabilidade do uso das tecnologias, nesse aspecto, se associa à 

própria produção humana, em que se incorporam as suas práticas e vivências, trazendo uma 

nova cultura na qual a máquina deve ser refletida em seu uso, não como criadora, mas como 

objeto de criação. 

Outro aspecto que chama atenção nas produções analisadas é a crítica à necessidade de 

formação dos docentes para o uso destas tecnologias, que tem como empecilho a carga de 

trabalho maçante, a falta de estrutura das escolas, as quais ainda inviabilizam as estratégias e 

metodologias de uso das TICs. É necessário, portanto, planos, projetos e ações públicas que 

viabilizem essa inserção, que estruturem e formem docentes para lidarem com essas 

ferramentas, as quais podem facilitar as aulas e levar os indivíduos para um maior nível de 

formação tecnológica e de inclusão digital. 
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As pesquisas analisadas demonstram que a implementação das tecnologias serve como 

auxílio didático numa aprendizagem mais dinâmica, evidenciando nas ferramentas digitais 

uma forma de difusão dos saberes que pode contribuir com a emancipação dos sujeitos e da 

inclusão dos indivíduos na Cultura Digital.  

Nas pesquisas analisadas, 83% enaltecem o uso das TICs como produtora de 

aprendizagem coletiva e colaborativa, opondo-se às críticas de que o uso desses recursos leva 

a uma aprendizagem individualista. Faz-se necessário ressaltar que a educomunicação10 ainda 

é um processo em expansão no Brasil, onde a exclusão em face às dificuldades de acesso à 

Internet e demais aparelhos digitais são latentes no país, o que se reflete nas escolas, que 

carecem de formação de professores e falta de estrutura física. 

Chamou atenção, na análise das pesquisas em questão, a rejeição a posturas e teorias 

mais tradicionais no âmbito do ensino-aprendizagem. Nesse aspecto, o ensino do EJA passa a 

ser pensado em outros pilares e a sua garantia, a exemplo do Ensino Fundamental e da 

Alfabetização, já aparece como conquista, merecendo uma maior atenção o Ensino Médio, 

bem como a progressão dos estudos.  

Com isso, se propôs a analisar as práticas pedagógicas com a inovação das tecnologias 

educacionais, usando práticas pedagógicas mais progressistas, que se pautam na inclusão, 

promovendo a acessibilidade do conhecimento em suas mais variadas formas. Com esta 

exposição sobre o estado do conhecimento no uso das TICs na EJA, ainda pode-se constatar 

que há um grande leque de temáticas a serem exploradas, carecendo de pesquisas e 

produções, as quais se deem a partir da sala de aula e para a sala de aula. 

Dando continuidade ao levantamento e interpretação de dados, no subtópico seguinte 

será feita uma análise da aplicação do questionário aplicado aos discentes sobre o uso das 

tecnologias na práxis das disciplinas de informática. 

 

4.2 Análise dos dados do questionário aplicado aos discentes 

 

Para coleta de dados, usamos o questionário com perguntas abertas e fechadas como 

instrumento de investigação de informação, o que nos possibilitou um maior conhecimento 

sobre a problemática da pesquisa, uma vez que podemos aprofundar questões por meio de 

uma interpretação qualitativa das respostas.  

 
10Educomunicação é um campo de reflexão e intervenção social em meio a novas formas de organização, 
distribuição e recebimento de conhecimentos e informações pelos recursos tecnológicos, que relacionam ensino, 
comunicação e tecnologias (CITELLI, 2011). 
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As perguntas fechadas usadas no questionário facilitaram a coleta rápida de 

informações, a escolha do questionário embasou-se nas lições de Gil, por defini-la “como 

técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” (1999, p. 128). Assim, o 

questionário foi útil, pois de forma relativamente rápida podemos coletar dados de vários 

discentes sobre o uso das TICs. 

Na análise dos dados, os referencias foram às lições de categorização e análise de 

conteúdo de Bardin (2016), que ofereceram uma interpretação dos dados à luz da pesquisa 

quali-quantitativa, contribuindo com uma investigação sobre a realidade social do grupo de 

discentes e o uso das TICs, possibilitando uma consequente intervenção por meio das 

respostas colhidas. 

A análise de conteúdo é um método de exame de texto desenvolvido dentro das 

Ciências Sociais empíricas. Embora as maiores partes das análises clássicas de conteúdo 

culminem em descrições numéricas de algumas características do corpus do texto, 

considerável atenção se da a discussão do texto, onde se faz uma ponte entre um formalismo 

estatístico e a análise qualitativa dos materiais. No divisor quantidade/qualidade das Ciências 

Sociais, a análise de conteúdo é uma técnica híbrida que pode mediar a discussão sobre 

virtudes e métodos (BAUER, 2015, p.190). 

Como visto, a análise de conteúdo é uma técnica de interpretação de textos e dados 

que busca classificá-los em categorias, no auxílio da compreensão do exposto. Assim, o 

pesquisador aguçadamente observa e analisa o que foi dito, comparando e explorando-os. 

Na interpretação dos dados do questionário aplicado aos discentes do Curso Técnico 

em Administração do PROEJA, objetivamos responder a problemática da pesquisa, assim 

conhecendo a realidade escolar dos discentes sobre o uso das tecnologias, seja no ambiente 

formal ou informal, buscando investigar como os docentes usam as TICs, bem como o 

interesse e viabilidade de criar um AE.  

Os dados coletados serviram para conhecer a realidade do uso das tecnologias pelos 

discentes do PROEJA do Curso Técnico em Administração do Campus Timon – MA, assim 

como dispor dos assuntos e temas mais interessantes na área da Disciplina de Informática, 

para o desenvolvimento do aplicativo. Desta forma, intervindo na realidade dos discentes por 

meio de um instrumento que lhes atraia e possibilite uma aprendizagem significativa e 

interativa. 



82 
 

Para interpretação e análise dos resultados, as vinte e cinco questões foram separadas 

em 4 (quatro) categorias. Com base nas análises de Bardin (2016), são as seguintes: 1 – 

Informação do perfil dos discentes do Curso Técnico em Administração do PROEJA, turmas 

2017/2018 do IFMA – Campus Timon; 2 – O uso das TICs pelos discentes; 3 – Relações 

entre a Disciplina de Informática e as Habilidades profissionais do Curso Técnico em 

Administração pelo PROEJA; 4 – Avaliação discente sobre o uso das TICs pelos docentes de 

Informática.    

Categoria 1 – Informação do perfil dos discentes do Curso Técnico em Administração 

do PROEJA, turmas 2017/2018 do IFMA – Campus Timon, engloba 2 (duas) questões sobre 

o gênero e faixa etária dos discentes, que especifica as características dos sujeitos da pesquisa. 

Na primeira questão, constatou-se que 72% dos discentes são do gênero feminino, e 28% do 

gênero masculino. Esse percentual relevante do gênero feminino pode estar associado, 

segundo Scott (1990), à ascensão da mulher no mercado de trabalho, por conseguinte, 

buscando por formação e qualificação profissional. Quanto à segunda questão, referente à 

faixa etária, 46% dos discentes informaram ter entre 30 e 39 anos; cerca de 26% disseram 

estar entre 18 e 29 anos; já 23% encontram-se na idade entre 40 e 49 anos, e 5% são os 

indivíduos com idade superior a 50 anos.  

A pesquisa revela a grande diversidade na EJA presente em estudos como o de Bispo 

et al (2017), que enfocam as varias características deste público, suas singularidades próprias 

e formas diferentes de aprender. A heterogeneidade dos discentes do PROEJA é apontada por 

alguns professores como uma dificuldade nos desníveis de aprendizagem, porém teóricos 

como Arroyo (2011) ressaltam o quão positivo essa variedade de conhecimentos, idade, raça, 

cor, gênero pode acrescentar a uma aprendizagem mais humana e significativa, uma vez que 

aprendemos com a diferença. 

A Categoria 2 – O uso das TICs pelos discentes, através de 9 (nove) perguntas que 

questionaram sobre a utilização das tecnologias na vida cotidiana e nas atividades escolares. 

De acordo com a questão três, foi constatado que 71% não usam frequentemente o 

computador, enquanto que 29% dos discentes disseram que usam frequentemente.  

Chama atenção o percentual que informou não usar frequentemente o computador, o 

que se soma à resposta da quarta questão, onde os discentes apontaram os locais onde usam o 

computador. Na resposta, ficou constatado que 21 (vinte e um) dos discentes só têm acesso a 

computadores no IFMA, em muito associado às dificuldades econômicas, haja vista que a 

maioria não dispõe de recursos para aquisição de tal aparelho, o que dificulta inclusive a 

aprendizagem prática na Disciplina de Informática. Apenas 10 (dez) discentes indicaram usar 
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o computador em casa, 5 (cinco) dos indivíduos disseram usar em locais públicos, os demais 

apontaram em outros locais. 

Cabe ressaltar que, apesar da importância da prática nas aulas de Informática ficar 

evidenciada, a maioria dos discentes não tem acesso a computadores, e no espaço onde mais 

usam, o IFMA, a disponibilidade destes para acesso dos discentes é insuficiente, o que 

prejudica a aprendizagem. Essa situação também foi revelada pela Docente 3 respondente do 

questionário, que é responsável por ministrar aulas nas turmas do PROEJA. Informou que nas 

aulas no Laboratório de Informática os discentes devem unir-se em duplas ou trio durante as 

atividades, em virtude da ínfima quantidade de computadores, o que precariza o processo de 

ensino-aprendizagem. 

A quinta e sexta questões podem ser analisadas simultaneamente, já que se relacionam 

ao uso do celular para atividades escolares e à frequência com que o acessam, assim 

objetivou-se identificar a potencialidade do mesmo como recurso opcional na ausência do 

computador, uma vez que todos os discentes informaram possuir celulares de última geração, 

apesar dos custos, isso pode se justificar pela usabilidade e funções que os aparelhos dispõem, 

como entende Petarnella (2008). 

 
Vale lembrar que se entende como computador a combinação de circuitos integrados 
e softwares que armazenam, (re) direcionam e manipulam informações com um 
determinado objetivo. Nesse sentido, um celular, um relógio digital ou qualquer 
outro aparelho que possua informações codificadas em zero é um computador 
(PETARNELLA, 2008, p. 27). 

 
O uso do celular se aplica como justificativa e alternativa ao computador, em virtude 

dos conhecimentos que promovem para habilidades profissionais e das dificuldades 

econômicas de aquisição daquele. Assim, nos valemos do conceito de Petarnella (2008), sobre 

o computador, para argumentar a sua opção na pesquisa. 

Na quinta questão, um percentual de 89% dos discentes revelou usar o celular para 

atividades escolares, o que pode ser entendido como uma alternativa à falta de computador em 

casa e em outros espaços, servindo o aparelho móvel como recurso educacional, daí a 

sugestão da pesquisadora à potencial possibilidade de criar um AE como ferramenta digital 

educacional. Cabe ressaltar que 11% dos discentes informaram não usar o celular para 

atividades escolares. Tal dado é relevante, uma vez que esse numerário é significativo para 

aproximar esses discentes das tecnologias e incluí-los no mundo digital, inclusive para a 

aprendizagem. Também se constatou que 82% dos discentes usam frequentemente o celular, 

porém 18% responderam não fazer uso rotineiro deste, o que não descarta a possibilidade de 

uso. 
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Os dados de uso de celular, acentuado pelos discentes, corroboram com a 30ª Pesquisa 

Anual de Administração do Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela 

Fundação Getúlio Vargas, de 2019, onde se constatou que o Brasil tem 230 milhões de 

celulares, o que indica dois dispositivos por habitante, uma vez que o numerário da população 

foi apontado em 209 milhões de habitantes. Esse uso de dispositivos móveis revela ainda um 

crescimento exponencial, que demonstra o uso indiscriminado e inevitável destes aparelhos 

em nossas vidas, devendo por isso ser aproveitado pelo espaço escolar como um potencial de 

aprendizagem. 

As perguntas sete e doze procuraram investigar as atividades realizadas por meio do 

acesso à rede mundial de computadores, onde 19 (dezenove) discentes declararam acessar a 

Internet para a realização de atividades acadêmicas, enquanto14 (catorze) dos discentes 

informaram que a acessam na procura de informações diversas, 13 (treze) discentes disseram 

que acessam para o entretenimento e 9 (nove) responderam que o fim é para o trabalho. Isso 

confirma grande aproveitamento do celular no amplo espaço da educomunicação, como 

ressalta Citelli (2011), constatando sua interatividade e multifuncionalidade como ferramenta 

de aprendizagem. Corrobora com essas informações o uso cada vez mais acentuado da 

Internet, por meio dos dados do IBGE (2018), na pesquisa do PNAD Contínua TIC 2017, 

uma vez que revela que 74,9% de domicílios estão conectados pela Internet, revelando um 

crescimento ascendente nas regiões brasileiras e em todas as faixas etárias como processo 

universal de comunicação. 

Ao serem questionados sobre as dificuldades em acessar e realizar pesquisa na Internet 

e outros recursos tecnológicos, 39% dos discentes disseram não ter dificuldades, enquanto que 

32% indicaram ter dificuldades, e 29% informaram que às vezes apresentam dificuldades no 

uso das tecnologias. Assim podemos perceber que um universo de 61% dos discentes 

apresenta algumas dificuldades no uso das tecnologias. Presumimos a relevância desse 

percentual que necessita de um olhar mais efetivo a ser incluído na Cultura Digital como 

forma de inserção social. 

As questões quinze e dezesseis estão associadas ao uso de AE e o Sistema Operacional 

do celular, visando investigar as necessidades dos discentes com o App, bem como definir o 

Sistema Operacional que melhor se adequa à realidade dos discentes, sendo escolhido o 

Android, haja vista que 89% dos interlocutores informaram usar este sistema. 

Na pergunta quinze, um percentual de 51% dos discentes responderam que não 

utilizam AE, porém 46% indicaram que usam, e 3% informaram que às vezes usufruem. 

Embasado nos estudos de Hitzshky (2018), que versa sobre o uso de aplicativo e ressalta as 
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dificuldades dos docentes e a necessidade de formação para o uso dos Apps, podemos 

compreender que o universo dos que não usam AE pode relacionar-se à falta de conhecimento 

sobre a potencialidade destes recursos, sendo um grande público (51%) que pode apresentar 

mais um recurso de aprendizagem por meio do celular como possibilidade de conhecimento 

fácil e acessível, onde docentes e discentes estarão conectados no mesmo espaço em um 

mundo digitalizado. 

Ainda foi perguntado aos discentes se as aulas com recursos midiáticos são mais 

interessantes, onde 89% dos discentes responderam que sim e somente 11% disseram que 

não. A grande aceitação por parte dos estudantes confirma a atração que as tecnologias trazem 

às nossas atividades cotidianas e escolares, já que a grande interatividade que elas 

possibilitam acaba por serem atrativas. 

Ao serem questionados sobre exercício da cidadania e inclusão social por meio das 

ferramentas digitais, 100% dos discentes confirmaram ser essa a forma de promoção da 

cidadania, haja vista que as tarefas diárias exigem conhecimentos mínimos dos recursos 

tecnológicos. 

Um dos desafios educacionais da escola é incorporar em seu cotidiano a inclusão 
digital, pois as novas tecnologias estão presentes na vida diária das pessoas e os 
alunos exigem dos professores competência e atualização. E, para que isto ocorra, é 
necessário transformar as ações de todo o sistema educativo, inovando e preparando 
continuamente os professores e funcionários das escolas. A escola atualizada 
tecnologicamente vai contribuir para a formação de alunos críticos, que tenham 
condições de refletir, pensar e agir, pessoas conscientes das transformações 
existentes (CALDAS; RÉ, 2008, p. 2). 

 

As tecnologias se inserem no ambiente de forma desigual, em virtude dos valores de 

aquisição dos equipamentos, assim como no conhecimento necessário para usá-los, por isso a 

democratização a esses recursos é uma forma de inclusão social, que deve servir para 

melhorar as condições de vida, trazendo benefícios em todos os aspectos da vida. 

Na questão vinte e três, nos fundamentamos nas pesquisas de Prensky (2012), ao 

relatar as diferenças de aprendizagem com as novas tecnologias entre os nativos e os 

imigrantes digitais, assim questionamos os discentes sobre as dificuldades de operacionalizar 

as ferramentas digitais na sala entre os estudantes mais jovens e os de maior faixa etária, 92% 

responderam que existem diferenças, sim, e 8% disseram que não. Cabe ressaltar que, em 

virtude da grande heterogeneidade de faixa etária nas salas do PROEJA, isso acaba gerando 

níveis de aprendizagem diferentes, assim cabendo aos docentes criarem alternativas de inserir 

todos os discentes, proporcionando igual oportunidade. Por isso, reconhecemos que o uso 
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maciço do celular pelos estudantes e seu direcionamento ao uso de um aplicativo que auxilie 

nas Disciplinas de Informática podem melhorar a aprendizagem. 

A Categoria 3 – Relações entre a Disciplina de Informática e as Habilidades 

profissionais do Curso Técnico em Administração pelo PROEJA, engloba sete questões. Na 

décima terceira pergunta, foi questionado se as Disciplinas de Informática ajudaram os 

discentes a manusear as ferramentas digitais. Um percentual de 58% dos discentes respondeu 

que sim, enquanto 32% disseram que razoavelmente, e 10% informaram que não. O 

percentual de 32% é coincidente ao apontado pelos discentes na questão décima segunda, que 

informaram ter dificuldades com os recursos tecnológicos. Assim, evidencia-se que uma 

parcela relevante necessita de uma metodologia que contribua para a independência, 

qualidade de vida desses sujeitos e uma aprendizagem significativa. 

Na décima quarta questão, os discentes, de forma livre, puderam opinar dando 

sugestões às Disciplinas de Informática, sendo as respostas agrupadas e sistematizadas. 

Constatou-se que 18 (dezoito) discentes responderam assinalando quanto à necessidade de 

maior carga horária das Disciplinas de Informática ou ampliação das mesmas nos períodos 

letivos. Apenas 1 (um) discente indicou ser necessário “mais de um professor em sala de 

aula”, o que nos sugeri a opção de serem monitores na realização prática, já que são nessas 

aulas em que foram observadas as maiores dificuldades dos docentes em virtude da demanda 

de atenção dos discentes.  O respondente 20 (vinte) observou que a “informática deve ser 

mais aprofundada”, isso sugere questionamentos quanto à metodologia, que pode ser 

aprimorada por meio da ampliação da carga horária ou de conteúdos.  

Observamos a presença de 2 (dois) discentes com deficiências, estes sugestionaram a 

necessidade de adoção de equipamentos inclusivos nas aulas práticas de Informática, assim 

ampliando o conceito de educação inclusiva por meio de Tecnologias Assistivas, que 

promovam por meio de equipamentos e serviços a ampliação das habilidades de pessoas com 

deficiência. Outros 2 (dois) respondentes indicaram a necessidade de “mais computadores 

para uso dos discentes”. Isto é constatado por meio de observações no Laboratório de 

Informática, que contém 20 (vinte) computadores, o que exige a formação de duplas e trios no 

acompanhamento das aulas práticas. 

Além disso, 2 (dois) discentes opinaram acerca de mais aulas práticas de Informática 

com uso do computador, a fim de ampliar a manipulação e experiência com o mesmo, 

colaborando com a ideia de práxis defendida por Vázquez (1977), que salienta a relação teoria 

e prática como necessária no processo de ensino-aprendizagem.Outra recomendação feita, foi 

a implantação de Internet aos discentes. Durante as observações da pesquisa, este aspecto 
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chamou atenção, uma vez que as tecnologias estão incorporadas em nossas atividades mais 

corriqueiras, porém o acesso à Internet no espaço escolar continua limitado e proibido, o que 

representa, como sugere Lima (2016), um retrocesso às possibilidades de informações que os 

alunos podem dispor. 

Na vigésima questão, se inquiriu os discentes sobre o desenvolvimento da relação 

teoria e prática nas disciplinas de Informática, 92% dos discentes responderam que é realizada 

e somente 8% dos respondentes disseram que não.  

É positiva a relação teoria e prática desenvolvida no IFMA – Campus Timon (2016), 

uma vez que é princípio elencado no Projeto Pedagógico Institucional do Instituto Federal, 

sendo uma pedagogia docente crítica e reflexiva, que prima pelas experiências sociais, 

realizando atividades práticas que visam à transformação do contexto em que os indivíduos 

estão inseridos. Contribui com essa ideia o pensamento de Vázquez (1977, p. 195), ao dizer 

que “a atividade prática é real, objetiva ou material”, assim intencional, pois o sujeito busca 

conscientemente uma finalidade que se faz na transformação da condição existente. 

O vigésimo segundo quesito interrogou os discentes se os conhecimentos adquiridos 

nas Disciplinas de Informática lhes preparam para enfrentar o mercado de trabalho, 54% 

disseram que sim e 46% informaram que não. Essa alternativa é relevante, pois os 

conhecimentos de informática são indispensáveis nas competências a serem desenvolvidas 

pelo técnico de Administração, conforme estudo de Alcântara, “o gestor deve conhecer os 

fatores importantes na sua administração e implementação, enfocando sempre as tendências 

e as transformações provocadas pelo uso das tecnologias da Informática em geral” (2014, p. 

3). 

Assim, a questão demonstrou que mais da metade dos discentes apontam que os 

conhecimentos oferecidos no curso são insuficientes para melhorar o desempenho no mundo 

profissional, o que também se relaciona com as experiências práticas, sugerindo remodelação 

curricular e aprofundamento da práxis, servindo o App como alternativa e reforço na 

realização dessas atividades. Essa pergunta corrobora com a questão vinte e quatro, que 

investiga se os assuntos de informática podem ajudar os discentes nas habilidades 

profissionais do curso técnico de Administração. De forma total, os respondentes disseram 

que sim. Deste modo, podemos concluir que tais assuntos são imprescindíveis, segundo os 

mesmos, para a aquisição de habilidades e conhecimentos que lhes dão uma formação mais 

qualitativa. Entretanto, estes saberes precisam ser efetivados por meio de práticas pedagógicas 

materiais. 
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Desde a construção dos primeiros computadores, na metade deste século, novas 
relações entre conhecimento e trabalho começaram a ser delineadas. Um de seus 
efeitos é a exigência de um reequacionamento do papel da educação no mundo 
contemporâneo, que coloca para a escola um horizonte mais amplo e diversificado 
do que aquele que, até poucas décadas atrás, orientava a concepção e construção dos 
projetos educacionais. Não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras 
habilitações em termos das especializações tradicionais, mas antes, trata-se de ter em 
vista a formação dos estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição e o 
desenvolvimento de novas competências, em função de novos saberes que se 
produzem e demandam um novo tipo de profissional, preparado para poder lidar 
com novas tecnologias e linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos. 
Essas novas relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa 
e inovação e, mais do que nunca, “aprender a aprender”. Isso coloca novas 
demandas para a escola. A educação básica tem assim a função de garantir 
condições para que o aluno construa instrumentos que o capacite para um processo 
de educação permanente. (BRASIL, 1997, p. 28) 

 
Como visto nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCNs), já 

se ressalta a relação educação e trabalho, principalmente no PROEJA, que deve ser uma 

constante, haja vista que o mundo digitalizado introduz novas necessidades de formação, 

exigindo que deva ser contínua, uma vez que os conhecimentos estão ficando obsoletos 

rapidamente. Assim, uma formação contínua e inovadora é parte das habilidades adequadas à 

formação e aos cursos que visam como meio a formação profissional. 

Para realização do AE e seleção dos temas a serem abordados no mesmo, foi pedido 

aos discentes, na questão 25 (vinte e cinco), a indicação em ordem de preferência dos assuntos 

de informática mais importantes na prática do técnico de Administração. Os mais indicados 

foram uso básico de ferramentas de escritório, conceitos básicos de computação, softwares e 

sistema operacional. Dentre os assuntos informados, os três mais apontados foram os 

abordados e incorporados didaticamente no aplicativo. 

A Categoria 4 – Avaliação discente sobre o uso das TICs pelos docentes de 

Informática, engloba 5 (cinco) questões . Na questão 8 (oito), foi indagado aos discentes se os 

docentes usam em sala de aula os recursos midiáticos. As resposta são apontadas no Gráfico 

1: 
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Gráfico 1 – Avaliação discente sobre o uso dos recursos midiáticos pelos docentes 

Fonte: Autora, 2020. 

 

No Gráfico 1, constatamos uma alta receptividade dos docentes no uso das TICs em 

sala de aula. Isso pode estar associado ao conhecimento dos mesmos com essas tecnologias da 

área de Informática, e, também, à preocupação e discussões do IFMA com os incrementos das 

tecnologias como forma de melhoria da aprendizagem. Os dados inferem o uso das TICs, um 

claro reconhecimento das demandas das modernas tecnologias e sua importância na 

aprendizagem. 

Durante o I Encontro Pedagógico do IFMA – Campus Timon, que se fez no início do 

ano letivo, foi dada importância ao uso das tecnologias pelo corpo pedagógico, por meio da 

“Oficina 2: Otimizando o uso das TICs na rotina didático-pedagógica”, que se faz como 

formação aos docentes na implementação de sua prática o uso das TICs, um reconhecimento 

das possibilidades destes recursos na aprendizagem, como pode ser visto na Figura 4: 
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Figura 4 – I Encontro Pedagógico do IFMA – Campus Timon – MA e o uso das TICs 

 
Fonte: IFMA – Campus Timon, 2018. 

 

Assim, podemos perceber uma preocupação e compromisso do IFMA – Campus 

Timon com a formação continuada em Tecnologias da Informação e Comunicação como 

conhecimento indispensável nos dias atuais, por isso devendo ser implementado nas 

formações pedagógicas. 

No quesito (10) dez, se inquiriu aos discentes quais as ferramentas tecnológicas 

chamam mais sua atenção. Cabe ressaltar que podiam assinalar mais de uma alternativa. O 

maior percentual apontou pesquisas na Internet, datashow, pesquisa pelo celular, livros e 

revistas, aplicativo educacional e jogos na Internet, respectivamente. Como confirmação das 

questões norteadoras da pesquisa, ressaltamos a importância da Internet, inclusive quando se 

associa ao uso do celular, que se mostra porta de acesso fácil e acessível ao conhecimento. 

Outro aspecto que nos chama atenção é a indicação de uso de aplicativos educacionais, 

apontados de forma modesta, a despeito de ser um recurso potencial, mas que, segundo 

Zardini (2009), apesar do crescimento, o desconhecimento na aprendizagem gera o uso 

insatisfatório na aprendizagem. 



91 
 

Na questão 11 (onze) foi indagado se os docentes usam a Internet para pesquisa. 77% 

deles responderam que sim, 15% disseram que não e 8% disseram que às vezes. A análise 

desta pergunta é importante, pois chama a atenção para o fato de o IFMA – Campus Timon 

não disponibilizar Internet a todos os discentes, o que dificulta a metodologia adotada, 

inviabilizando a inserção dos discentes na Cultura Digital. Em face das suas dificuldades 

econômicas, tal situação sugere uma revisão nesta condição estrutural do campus, como 

forma de possibilitar a todos o acesso aos recursos culturais que possam contribuir com a sua 

participação social. 

Na questão 12 (dezenove), propomos aos discentes sugestões ou reclamações sobre o 

uso das TICs no processo de ensino e aprendizagem das Disciplinas de Informática. De forma 

livre eles puderam responder. Nessa perspectiva, desejávamos construir alternativas de 

aprendizagem coletiva e colaborativa por meio da participação dos sujeitos da pesquisa. Cabe 

ressaltar que grande parcela dos discentes se absteve de responder. De forma significativa, 3 

(três) discentes indicaram a extensão da carga horária das Disciplinas de Informática, 

apontaram a necessidade de monitores nas aulas práticas e Internet no campus. Somente 1 

(um) indivíduo sugestionou a necessidade de cursos dentro do próprio PROEJA para 

implementar a aprendizagem, e outro discente fez um elogiou aos docentes, acrescentando a 

necessidade contínua de inovação. Diante destes dados, podemos perceber que o corpo 

discente é ressaltado por seu preparo pedagógico, mas também se sobressai a necessidade de 

uma infraestrutura mais adequada por meio do implemento de recursos e equipamentos 

tecnológicos, e por fim a expansão da carga horária como reforço a uma aprendizagem mais 

significativa. 

A realização do questionário serviu para fundamentar o desenvolvimento do AE, 

assim como na escolha do conteúdo, primando por um produto colaborativo em que as 

sugestões e necessidades dos discentes fizessem parte integrante do produto da pesquisa. Para 

efetivação de tais objetivos, as questões foram elaboradas seguindo critérios de objetividade, 

clareza, oferecendo subsídios para responder aos objetivos da pesquisa e apropriadas ao nível 

cultural dos respondentes. 

Nas falas dos discentes conhecemos o desenvolvimento da práxis na Disciplina de 

Informática, bem como a importância e uso das TICs no processo de ensino-aprendizagem, o 

que revelou os interesses educacionais, sociais e profissionais que as disciplinas dessa área 

podem somar aos conhecimentos e habilidades desses discentes.  

A partir das investigações, consolidamos a construção do App InfoEJA, visando 

contribuir com a inclusão dos discentes no mundo digital em meio a um universo tecnológico, 



92 
 

onde se apropriar destes recursos culturais socialmente construídos é reconhecer sua 

participação no meio em edificação. 

Com a aplicabilidade do produto e a aprovação dos discentes e docentes com um 

recurso que contribua na aprendizagem das Disciplinas de Informática de maneira acessível, 

prática e prazerosa, foi concedido acesso ao aplicativo por meio de plataformas gratuitas, à 

disposição do corpo pedagógico do IFMA para que possa desfrutar do App e aplicá-lo em sua 

prática. 

O uso do aplicativo é uma ferramenta presente, haja vista que a usabilidade é 

ascendente em atividades corriqueiras, como pagar contas e pedir alimentos prontos, sendo 

sua aplicação inevitável no ensino. A importância ressaltada pelos discentes quanto aos 

recursos tecnológicos deve ser ponto de reflexão a todos os espaços de ensino, pois reflete em 

parte o interesse crescente e a necessidade de uso das TICs, devendo as instituições 

educacionais, bem como políticas públicas, ampliarem financiamentos e investimentos em 

tecnologia visando à democratização. 

A versão final do InfoEJA foi atualizada após o questionário opinativo aplicado aos 

discentes. Depois da validação da dissertação pela banca de defesa do mestrado, será postada 

na Plataforma EDUCAPES. 

Com a intenção de ampliar o entendimento dos sujeitos da pesquisa sobre o uso das 

TICs na práxis das disciplinas de Informática, foi aplicado questionário aos docentes, sendo 

apresentado e interpretado no subtópico seguinte. 

 

4.3 Análise do questionário aplicado aos docentes sobre o uso das TICs 

 

A pesquisa requereu as informações dos docentes, a fim de embasar e investigar o 

conhecimento e uso das TICs pelos profissionais, o que auxiliou com dados e conhecimentos 

no desenvolvimento do Aplicativo Educacional, desta forma, contribuindo com a práxis e o 

uso dos recursos tecnológicos no ensino-aprendizagem nas Disciplinas de Informática. 

O questionário dos docentes, como pode ser observado no Quadro 5, foi aplicado aos 

professores de Informática do Campus IFMA – Timon, por meio de informação do núcleo do 

PROEJA, que indicou serem 6 (seis) profissionais da instituição que atuam na área. 

Todos os docentes responderam ao questionário, que foi enviado por e-mail no Google 

Forms durante uma semana, no período de 30 de março a 05 de abril de 2020, logo sendo 

obtidas as respostas de todos os questionários.  
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Quadro 5 – Dados do questionário aplicado aos docentes sobre o uso das TICs 

QUESTÕES TOTAL 

1.Você é formado na grande área de 

Informática? 

SIM: 100%                     NÃO: 0% 

2. Você já ministrou aulas de Informática no 

Curso Técnico em Administração no PROEJA? 

SIM: 16,7%NÃO: 83,3% 

3. As TICs se referem ao papel da comunicação 

na moderna tecnologia da informação. Você faz 

uso das TICs em sala de aula? 

SIM: 100%                     NÃO: 0% 

ÀS VEZES: 0% 

4. Em sua opinião, as aulas com recursos 

tecnológicos chamam mais atenção e interesse dos 

discentes? 

SIM: 83,3%                     NÃO: 0% 

TALVEZ: 16,7% 

5. Em sua opinião, o desenvolvimento de um 

aplicativo (InfoEJA) voltado para conhecimentos 

na disciplina de Informática pode melhorar a 

aprendizagem dos discentes? 

SIM: 83,3%                    NÃO: 16,7% 

TALVEZ: 0% 

6. Os discentes com maior faixa etária têm mais 

dificuldades no uso dos recursos tecnológicos em 

sala de aula que os discentes com menor faixa 

etária? 

SIM: 66,7%                      NÃO: 0% 

ÀS VEZES: 33,3% 

 

7. Você desenvolve a relação teoria e prática nas 

disciplinas de Informática? 

SIM: 100%                       NÃO: 0% 

ÀS VEZES: 0% 

8. Em sua opinião, o desenvolvimento de um AE 

(InfoEJA) voltado para conhecimentos na 

disciplina de Informática pode favorecer a 

inclusão dos discentes na Cultura Digital? 

SIM: 50%                          NÃO: 0% 

TALVEZ: 50% 

Fonte: Autora, 2020. 
 

O questionário foi composto de 8 (oito) perguntas fechadas com múltipla escolha, o 

que facilitou a resposta aos docentes e o reenvio. Para facilitar o entendimento e preservar o 

sigilo dos respondentes do questionário, como sugere as resoluções de CNS, usamos, quando 

necessária a identificação, D1(Docente 1), D2 (Docente 2) e assim por diante, para nos referir 

aos colaboradores da pesquisa. 

Na primeira e segunda questão, foi indagado sobre o perfil do profissional, onde todos 

informaram que são formados na grande área de Informática, e apenas o D3 indicou ministrar 

aulas no PROEJA. Assim, podemos perceber que, na organização de lotação do Instituto, 
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apesar do corpo relativo de docentes na área de Informática, só um vem efetivamente 

trabalhando com o PROEJA, sendo as respostas desse discente observadas criteriosamente em 

virtude do seu contato com os sujeitos da pesquisa, quais sejam, discentes da turma 2017 e 

2018 do Curso Técnico em Administração do PROEJA. 

A pergunta três se referiu ao uso da TICs em sala de aula, onde 100% dos docentes 

disseram que utilizam. Apesar da indicação do uso das tecnologias, o que se revela positivo, 

em pesquisa recente de Nunes sobre as TICs no ensino de Química, a mesma ressalta o tipo 

de uso desses recursos: 

 
[...] Notou-se, também, que os docentes priorizam a utilização das TIC no trabalho 
como meio de comunicação e armazenamento de dados. Pouco foi mencionado 
sobre a utilização destas como recurso pedagógico. Quando assim citadas, não 
ocupou lugar de destaque por nenhum dos docentes (NUNES, 2019, p. 31). 
 

A análise crítica de Nunes (2019) sobre o uso significativo das tecnologias sugere uma 

subutilização destas, merecendo um melhor aproveitamento para além da exposição de 

assuntos, desta forma, alertando para as várias possibilidades que as tecnologias podem 

ofertar no ensino. 

Na questão quatro, inquiriu-se os docentes se aulas com recursos tecnológicos são 

mais atraente aos discentes. 83,3% disseram que sim e 16,7% informaram que talvez. Tal 

dado é relevante, uma vez que os docentes estão cientes da importância das tecnologias como 

meio na promoção de uma aula mais atrativa, principalmente para discentes que, em virtude 

das especificidades, como trabalho, cuidar da casa e filhos, acabam chegando à escola mais 

cansados (ARROYO, 2011), por isso, merecendo atenção no planejamento das aulas. Porém, 

o percentual de 16,7% nos alerta, como sugere Fígaro (2011, p.96), para a crítica à mídia não 

ser usada de forma vazia e sem significância, mas planejada e com objetivos claros e 

definidos, caso contrário, não surtirá efeitos positivos. 

A quinta questão buscou investigar sobre a possibilidade de aprendizagem dos 

discentes nas Disciplinas de Informática por meio de um AE (InfoEJA). O percentual de 

83,3% indicou que sim, e um respondente disse não (16,7%). O teor das respostas é muito 

relevante, principalmente porque o D3, que ministra aulas no PROEJA, confirmou a 

importância de um AE para as Disciplinas de Informática, ratificando nos tempos atuais a 

significância dos recursos digitais como forma de aprendizagem prazerosa e dinâmica, 

inclusive para os estudantes da EJA. A grande aceitação pelos docentes indica a possibilidade 

de uso do App em suas aulas. 
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Apoiando-se na afirmação de Prensky (2012) sobre os imigrantes e nativos digitais, e 

levando em conta a heterogeneidade do público da EJA, foi perguntado aos docentes, na 

questão 6 (seis), se os jovens têm mais facilidade de operacionalizar os recursos tecnológicos. 

66,7% responderam que sim e 33,3% disseram que não. No questionário dos discentes, a 

mesma pergunta foi feita, e a resposta foi de 92% que sim e 8% que não. Ao avaliar e 

comparar as respostas, se constata que há diferenças de aprendizagem e que os discentes com 

proeminência indicam suas dificuldades e a dos colegas, já que em vários momentos 

trabalham coletivamente em aulas práticas, segundo informações do D3 em observações em 

sala de aula. 

O desenvolvimento da relação teoria e prática nas aulas de Informática foi questionado 

na questão 7 (sete), onde 100% dos docentes responderam que fazem uso da práxis, o que 

ficou constatado nas falas dos discentes no questionário a eles aplicado na questão 20 (vinte), 

onde 92% ratificaram que nas aulas os docentes usam a relação teoria e prática, e apenas 8% 

responderam que não. 

Na oitava questão do questionário se inquiriu sobre a viabilidade de um Aplicativo 

Educacional (InfoEJA) que contribua com a inserção dos discentes na inclusão digital. O 

percentual de 50% respondeu que sim e 50% disse talvez. O exercício da cidadania e a 

inclusão social hoje se ampliaram, requerendo conhecimentos tecnológicos, já que estes são 

exigidos nas mínimas atividades do dia a dia, o que demonstra a possibilidade de um App 

auxiliar em práticas inclusivas, entretanto, precisando de um arcabouço maior para promover 

tal inserção social. 

Os dados coletados na aplicação dos questionários aos docentes e discentes foram 

essenciais para percebermos o perfil dos respondentes e o espaço da pesquisa, sendo 

instrumento de coleta fundamental na investigação da realidade, onde podemos constatar a 

viabilidade do desenvolvimento do AE como auxílio na aprendizagem das disciplinas de 

Informática e da práxis no ambiente (in)formal, como consta no tópico seguinte, que versa 

sobre a estrutura e módulos do App. 
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5 PRODUTO EDUCACIONAL  

  

O Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológico (ProfEPT) 

funciona em rede nacional, ofertando curso de Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica, como dispõe seu Regulamento CS nº 22/2018, que visa a 

produção de conhecimentos e o desenvolvimento de um Produto Educacional para a aquisição 

da titulação de mestre. 

O mestrado é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, pertencente à Área 46, referente a Ensino, possuindo diretrizes e 

orientações próprias, tais como a valorização da práxis, uma vez que o produto deve oferecer 

uma contribuição e intervenção na educação, desencadeando o caráter de pesquisa aplicada. 

Atendendo o objetivo da pesquisa, que foi desenvolver Aplicativo Educacional (App) 

que buscasse contribuir com o ensino por meio de uma ferramenta digital que promovesse a 

relação teoria e prática nas Disciplinas de Informática, desta forma, minando as dificuldades 

dos discentes do PROEJA com o uso dos recursos tecnológicos, contribuindo com a inserção 

na Cultura Digital e no mundo do trabalho. 

Com objetivo de avaliar os aplicativos educacionais, a CAPES classificou os tipos de 

produtos educacionais que podem ser elaborados na pesquisa. O aplicativo se enquadra na 

Categoria 7 (sete), “Desenvolvimento e Aplicativos” (CAPES, 2013). Neste é possibilitado a 

criação de ferramentas tecnológicas em espaços formais e não-formais, aplicado a 

conhecimentos pedagógicos. 

A escolha pelo desenvolvimento de um Aplicativo Educacional se deu em virtude do 

grande avanço das tecnologias e seus impactos no ambiente escolar, uma vez que o número de 

smartphones é cada vez mais crescente entre brasileiros, o que amplia o uso de Apps desde 

atividades corriqueiras até complexas do dia a dia. Assim sugere a pesquisa da empresa App 

Annie, ao observar que “o brasileiro já pode se orgulhar de um título: é o campeão mundial 

em uso de aplicativo de celular por dia”. A expectativa é que em 2022 o Brasil supere os oito 

bilhões de downloads de aplicativos, o que coloca o país como um dos mercados emergentes 

de maior crescimento do mundo neste setor. 

O uso acentuado de aplicativos no Brasil favoreceu o desenvolvimento do App 

intitulado de “InfoEJA”, que foi disponibilizado para uso gratuito na plataforma da Play 

Store, por meio do 

linkhttps://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.infoeja.infoeja&hl=pt, na loja 

oficial de Apps para smartphones e tablets com Sistema Operacional Android. Também foram 
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encaminhados documentos de pedido de registro do aplicativo junto à Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFMA. 

Os conteúdos usados no App foram indicados pelos discentes nos questionários 

durante a coleta de dados, levantando questões pedagógicas e assuntos relacionados ao maior 

interesse dos discentes nas disciplinas de Informática, levando em conta conhecimentos 

necessários para o desenvolvimento de habilidades profissionais na área do curso. 

Os conteúdos selecionados para compor o App são partes de textos de professores e 

apostilas disponíveis gratuitamente, e de livre acesso ao público na Internet, sendo feitas as 

devidas referências e dando os créditos a tais autores, como dispõe a ABNT. 

O AE foi produzido pela pesquisadora como parte integrante da produção da 

dissertação, sendo enviado a gestores, coordenadores, docentes e discentes participantes ou 

não da pesquisa, com intuito de promover uma ampla publicização do mesmo e aplicação no 

ambiente educacional.  

Assim, utilizando uma metodologia adequada aos discentes do PROEJA que possuem 

dificuldades específicas de manipular as ferramentas digitais, foi desenvolvido um AE com 

interface acessível, possibilitando uma aprendizagem significativa, usando de um design 

interativo.  

 
A relevância dos aplicativos educacionais para dispositivos móveis está no contexto 
de possibilidade de melhoria do ensino e da aprendizagem, mas para sabermos isso, 
é necessária uma análise de suas propostas didáticas na promoção das capacidades 
intelectuais (MELO; CARVALHO, 2014). 
 

Nas falas de Melo e Carvalho (2014) se revela a importância da inserção das TICs, 

como Apps, no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a aproximação das tecnologias 

ao atual cenário educacional e o interesse dos discentes. 

O AE é um recurso de auxílio aos docentes e discentes, que poderão fazer uso em 

ambientes (in)formais, desta forma ampliando as oportunidades de aprendizagem em espaço e 

tempo, uma vez que os discentes têm de forma acessível uma gama de informações que lhes 

levará a interagir com os conteúdos de informática. Ainda cabe mencionar que o uso do 

aplicativo pode ser uma forma fácil e prazerosa de unir conhecimento, tecnologias e 

experiências práticas. 

O logotipo de identificação do aplicativo foi intitulado como “InfoEJA”. A sigla faz 

alusão às expressões Informática e Informação, assim aguçando no discente que visualiza o 

logotipo a curiosidade pelas modalidades tecnológicas. 
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Figura 5 – Logotipo do Aplicativo Educacional 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 

O nome do aplicativo liga o prefixo “Info” à sigla “EJA”, claramente insinuando o 

público-alvo para o qual o aplicativo foi desenvolvido, qual seja, os discentes do PROEJA, já 

que a elaboração desta ferramenta levou em conta as especificidades deste público. 

Entretanto, o aplicativo pode ser usado de forma livre por todos que se interessem por 

aprendizagem na área de informática. A cor usada no logotipo de identificação do aplicativo 

InfoEJA busca a identificação com as cores do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia, insinuando a instituição de desenvolvimento do aplicativo. A imagem do ícone 

do aplicativo é sugestiva, lembrando um celular, um livro aberto e a janela inicial de um 

computador. Com essa imagem, buscou-se despertar a ideia de conhecimento acessível, que 

está em nossas mãos, onde, por meio de um clique, se dimensionam informações, podendo ser 

expressa numa tela ou folha de um livro. 

 
5.1 Estrutura do Aplicativo Educacional 

 

O AE visa facilitar o ensino e aprendizagem nas Disciplinas de Informática, 

possibilitando o uso didático do celular (smartphones) por meio de uma ferramenta digital de 

maior acesso aos discentes. 

A ferramenta foi desenvolvida com objetivo de auxiliar nas aulas práticas de 

Informática nas turmas do PROEJA. Sua necessidade se fez em virtude das dificuldades de 

muitos discentes que não são nativos digitais. Desta forma, a aproximação com os 

smartphones facilitou a interação com o computador e outras tecnologias através de um AE 

que reúne acessivelmente informações e conteúdos sobre as temáticas de maior interesse e 

dificuldade dos discentes, observando as singularidades cognitivas dos mesmos. 
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O AE foi desenvolvido na linguagem de programação Java e no Sistema Operacional 

Android. A escolha justificou-se por ser o mais usado pelos discentes, uma vez que na questão 

16 (dezesseis) do questionário aplicado aos discentes, um percentual de 88,9% disse usar 

smartphones com Sistema Operacional Android. Também ressaltamos que a lógica e os 

códigos usados foram em Kotlin, linguagem de programação para desenvolver aplicativos 

nativos em Android. 

Gráfico 2 – Sistema Operacional mais usado pelos discentes 

 
Fonte: Autora, 2020.  

 
Para facilitar o entendimento e uso do AE, foi produzido um manual (Apêndice A) do 

mesmo, que explanou suas funções primordiais, facilitando, desta forma, o uso que deve 

primar pela qualidade e acessibilidade. 

A primeira vez que se usa o App, sua execução se faz pelo direcionamento do usuário 

a 6 (seis) Slides Introdutórios, são telas que orientam no uso e funcionalidade básicas do 

InfoEJA. 
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Figura 6 – Slides Introdutórios do InfoEJA (Telas) 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 

A Tela Principal apresenta um Menu do lado superior esquerdo, botão usado para 

apresentar opções gerais do aplicativo. Na mesma tela são apresentados os ícones que 

representam os módulos do aplicativo. 

O primeiro Slide Introdutório apresentado a quem acessa pela primeira vez o InfoEJA, 

traz uma mensagem de apresentação do produto educacional, que busca incentivar o uso do 

App. Já o segundo Slide Introdutório do InfoEJA, traz uma mensagem sobre o objetivo do 

produto educacional, esclarecendo a intenção do AE. 

Quanto ao terceiro Slide Introdutório do InfoEJA, além de possuir imagens 

instruidoras de como usar o App, acrescenta orientação sobre a função de marcadores do 

aplicativo, que ajuda a controlar o desempenho do usuário. Já o quarto Slide Introdutório do 

InfoEJAtraz uma mensagem incentivadora, informando sobre as Atividades do Aplicativo e 

sugerindo seu uso como forma de fixação dos assuntos estudados. 

Por fim, no quintoSlide Introdutório  do InfoEJA, é apresentada uma mensagem de 

incentivo para recomeçar os estudos por meio do produto educacional, evidenciando através 

de tal ferramenta de comando inicial do App uma maior segurança aos discentes que estão 

ingressando no mundo do estudo por meio de aplicativos, uma vez que eles passam a receber 

instruções sobre o uso do mesmo. 
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Figura 7 – Estrutura do Aplicativo Educacional InfoEJA (Telas) 

 
Fonte:Autora, 2020. 

 

O ícone do Menu, ao ser clicado, é direcionado para a aba “Menu Lateral”, que traz 

uma breve apresentação do Projeto no botão “Sobre”, mencionando os pesquisadores (as) e o 

desenvolvedor do App. Também está disponível o botão “Referências”. Este acrescenta as 

referências de apostila, sites e autores que contribuíram com os conteúdos do aplicativo. 

Na tela principal são apresentados os 8 (oito) Módulos do aplicativo, acompanhados 

por um ícone e nome do mesmo, sendo eles Hardware, Sistemas Operacionais, Impressão, 

Internet, E-mail, Word, Excel e Apresentação. 

Ao clicar no Módulo, o discente é direcionado para a Tela 2, que representa a lista de 

conteúdos específicos referentes ao módulo. Na mesma há uma disposição didática dos 

assuntos para facilitar a aprendizagem. Após a leitura de todos os tópicos dos assuntos, está 

disponível o último tópico, que se refere ao botão “Sugestão de Atividade”. 

Na opção “Sugestão de Atividade”, o discente é direcionado para outra tela, onde 

aparece a abertura de questões sobre o assunto. São atividades práticas a serem realizadas com 

o suporte do computador. Nessa opção, o discente poderá fixar o que aprendeu, fazendo, 

inclusive, uma revisão de tudo o que estudou. 

 

 

 

 



102 
 

5.2 Aplicação e avaliação do Produto Educacional 

 
A aplicação, avaliação e validação do Produto Educacional são partes das exigências 

do mestrado profissional em EPT, que busca com isso reconhecer a aplicação em condições 

reais do material pedagógico desenvolvido, por isso devendo ser validado por banca de defesa 

do Trabalho de Conclusão de Curso, conforme dispõe o Regimento Geral do programa de 

mestrado em EPT (2018). 

A aplicação do aplicativo se deu no contexto da pandemia da Covid-19, sendo o 

isolamento social uma recomendação da Organização Mundial da Saúde por um período 

superior indeterminado. Como consequência, tivemos a suspensão de aulas presenciais a 

partir de março de 2020, conforme portaria nº 1.178, de 16 de março de 2020, do Comitê de 

Crise para o Enfrentamento do Coronavírus, sendo retomadas de forma não presencial no 

IFMA – Campus Timon a partir do dia 03 de agosto de 2020. 

O contexto de isolamento social por conta da Covid-19 foi propício para a  

apresentação e aplicação do Produto Educacional, uma vez que se encaixa no tipo de aula não 

presencial. 

A aplicação do produto se fez por meio de aulas não presenciais elaboradas pela 

pesquisadora, devidamente empregado por meio de Planejamento de Aula, onde foi usada a 

plataforma do Google Meet para acesso às aulas. 

A primeira aula foi ministrada na turma 2018 – PROEJA do curso Técnico em 

Administração Integrado ao Médio na modalidade EJA, sob a orientação da professora de 

Informática, Ma. D.S.A.C.B., que cedeu espaço para a pesquisadora aplicar o Produto 

Educacional no dia 14 de agosto de 2020, onde se contou com a participação de 18 (dezoito) 

discentes assistindo à aula de maneira remota, momento em que todos responderam ao 

questionário avaliativo do aplicativo. 

Nesta turma havia um total de 22 (vinte e dois) discentes matriculados, segundo a 

professora, porém estavam presentes de forma remota somente 18 (dezoito). A falta de alguns 

alunos é justificada em virtude das dificuldades de parte deles com o acesso à Internet, ou 

mesmo de celular com capacidade suficiente para baixar os aplicativos necessários para 

assistir às aulas. Tentando solucionar tal problemática, o Instituto Federal publicou edital nº 

76, de 06/08/2020, que objetivou promover inclusão digital por meio do auxílio financeiro aos 

discentes que se encontravam impossibilitados de assistir aula à distância devido à falta de 

acesso à Internet. 
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A segunda aula foi ministrada na turma 2017 – PROEJA do curso Técnico em 

Administração Integrado ao Médio na modalidade EJA, sob a orientação do professor da 

disciplina de Empreendedorismo, Esp. A.J.S.A., que cedeu espaço para a pesquisadora aplicar 

o Produto Educacional no dia 19 de agosto de 2020, onde se contou com a participação de 8 

(oito) alunos assistindo à aula de maneira remota. 

A turma do PROEJA 2017 tem, segundo o docente, 19 (dezenove) discentes 

matriculados, porém muitos estão sem assistir aula em virtude da falta de acesso à Internet, 

como já mencionado. Entretanto, apesar da dificuldade, um total de 16 (dezesseis) discentes 

respondeu ao questionário avaliativo, uma vez que foi dado o prazo de uma semana para a 

avaliação do aplicativo por meio de formulário opinativo realizado no Google Forms. Para 

conseguir acesso e avaliação pelos discentes que não possuem bom sinal de Internet, coube à 

pesquisadora contactar individualmente cada um via WhastsApp, onde foi enviado o link para 

baixar o App, bem como a aula gravada ministrada com a turma, daí tendo a possibilidade de 

avaliar o Produto Educacional. 

Cabe ressaltar que após o prazo de uma semana disponível aos discentes para fazerem 

download do aplicativo e posterior avaliação, houve o total de 37 (trinta e sete) respondentes, 

ficando 4 (quatro) alunos sem avaliar via questionário o App, apesar das várias tentativas da 

pesquisadora em orientá-los de forma remota, isso sendo em muito justificado pelo 

desestímulo devido às dificuldades com celulares e acesso à Internet.   

Alguns discentes relataram não conseguir acessar o App InfoEJA, em virtude de 

incompatibilidades do sistema operacional Android ou da versão do mesmo encontrar 

defasagem em atualização e memória insuficiente do celular. Ainda vale mencionar que os 

discentes tinham dificuldades instrumentais de fazer download do aplicativo, o que foi sanado 

em virtude de suporte e orientação on-line da pesquisadora por meio do WhatsApp. 

As aulas ministradas aos discentes transcorreram dentro do planejado, entretanto, o 

fato da disponibilização em sala remota do link para download do aplicativo InfoEJA, acabou 

gerando dificuldades e dúvidas na aula, que foram sendo sanadas no seu decorrer, inclusive 

com a apresentação de slides que espelhavam o aplicativo. Na turma 2017 do PROEJA, o link 

foi disponibilizado com 2 (dois) dias de antecedência da aula, assim as dúvidas para baixar o 

App foram sendo sanadas. 

A avaliação do App se deu por meio de um questionário opinativo pós-aplicação do 

InfoEJA, elaborado por meio de 7 (sete) questões fechadas, que foram respondidas pelos 

discentes das duas turmas pesquisadas do PROEJA, tendo o objetivo de analisar a qualidade e 

a funcionalidade do App no que se refere ao acesso, conteúdos, usabilidade, aprendizagem e 
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possibilidades de inserção na Cultura Digital e mundo do trabalho, como pode ser visto no 

Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Dados do Questionário Opinativo sobre o InfoEJA aplicado aos discentes 
QUESTÕES TOTAL 

1.Você teve dificuldades em acessar o 

Aplicativo Educacional InfoEJA? 

SIM: 50%                        NÃO: 25% 

ÀS VEZES: 25% 

2. O Aplicativo Educacional InfoEJA cumpre 

o objetivo de ser uma ferramenta auxiliadora 

da aprendizagem, inclusive nas disciplinas de 

Informática? 

SIM: 88,9%                      NÃO: 0% 

TALVEZ: 11,1% 

3. As temáticas do Aplicativo Educacional 

foram selecionadas com base na indicação 

dos discentes ao responderem o questionário. 

Em sua opinião, os temas e conteúdos estão 

adequados a uma melhoria na 

aprendizagem? 

SIM: 94,4%                       NÃO: 0% 

TALVEZ: 5,6% 

4. Você tem interesse em usar o Aplicativo 

Educacional InfoEJA como meio de 

aprendizagem? 

SIM: 88,9%                         NÃO: 0% 

TALVEZ: 11,1% 

5. O aplicativo InfoEJA é agradável e de fácil 

usabilidade ao ponto de indicar para 

alguém? 

SIM: 80%                       NÃO: 8,6% 

TALVEZ: 1,4% 

6. Você pretende realizar as atividades 

práticas sugeridas pelo InfoEJA? 

SIM: 86,1%                       NÃO: 0% 

TALVEZ: 13,9% 

7. Na sua opinião, o aplicativo pode ajudar na 

inserção no mundo digital e do trabalho? 

SIM: 97,2%                       NÃO: 0% 

TALVEZ: 2,8% 

Fonte: Autora, 2020. 
 

O Questionário Opinativo foi aplicado aos mesmos alunos da primeira fase da 

pesquisa, correspondendo aos discentes das turmas 2017 e 2018 do Curso Técnico em 

Administração Integrado ao Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos. O mesmo 

foi composto de 7 (sete) perguntas fechadas com múltipla escolha, o que agilizou a resposta 
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dos discentes, e o envio por meio do Google Forms, juntamente com o link do App, via 

WhatsApp. 

Podemos perceber na resposta do primeiro item do questionário e na observação das 

falas dos discentes durante a semana de teste e avaliação do App, algumas dificuldades de 

baixar o aplicativo. Essa problemática foi em decorrência do link teste do App, tendo em vista 

que se torna mais prático o download quando o App está disponível em lojas oficiais, neste 

caso sendo liberado nesses ambientes somente com a versão final.Faz-se necessário ressaltar 

que algumas dificuldades simples dos discentes estão associadas, também, à sua carência e 

receio em operacionalizar as tecnologias digitais, o que acaba gerando dúvidas e a 

necessidade de ajuda de terceiros.  

No segundo quesito, os discentes foram indagados quanto ao auxílio da ferramenta 

digital InfoEJA no processo de aprendizagem das disciplinas de Informática, ficando clara a 

aprovação dos mesmos, uma vez que 88,9% confirmaram essa possibilidade, assim 

reforçando as ideias de Hitzschky (et al., 2018), ao mencionar a importância da introdução de 

aplicativos educacionais no processo de ensino-aprendizagem. 

Quanto à avaliação dos discentes relacionado aos conteúdos do InfoEJA, os mesmos 

responderam positivamente, com 94,4%, sobre a qualidade dos assuntos disponibilizados, e  

5,6% disseram que talvez. Tamanha aprovação se deve ao fato de consulta feita aos discentes 

na primeira fase da pesquisa, onde puderam opinar sobre os conteúdos mais relevantes para o 

App por meio de questionário. 

Na quarta questão, os discentes foram interpelados quanto à plausibilidade do uso do 

InfoEJA como ferramenta de aprendizagem. Os mesmos indicaram a possibilidade de uso em 

88,9%, sendo que 11,1% disseram talvez. Os percentuais revelam a satisfaçam dos discentes e 

o reconhecimento do aplicativo na promoção da aprendizagem. Esse reconhecimento do 

aplicativo como ferramenta de aprendizagem pode estar associado ao contexto de isolamento 

social, decorrente da Covid-19, que passou a exigir maior experimentação e prática dos 

discentes com ferramentas digitais para participar de aulas remotas e dar continuidade aos 

estudos. 

Com o objetivo de ampliar o uso do InfoEJA para além das turmas pesquisadas, foi 

perguntado aos discentes sobre a agradabilidade, facilidade e usabilidade do App, bem como 

sua indicação a terceiros, a resposta foi positiva, como visto no Gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Agradabilidade, facilidade, uso e indicação do InfoEJA 

 
Fonte: Autora, 2020. 

  

Os percentuais expressos na questão 5 do Gráfico 3 revelam aprovação quanto ao 

layout e indicação do InfoEJA, porém  é importante a reflexão com relação ao percentual de 

8,6% dos discentes que responderam de forma negativa, o que sugere a necessidade de 

melhoramento do aplicativo,a exemplo, o implemento de outras funções, o botão de zoom que 

amplia o texto,facilitando a leitura. 

A sexta questão se relaciona à própria temática da pesquisa, uma vez que ressalta a 

importância da prática por meio da resolução de questões presentes no aplicativo, recebendo 

uma boa aceitação dos discentes, onde 86% indicaram que realizarão as atividades práticas 

sugeridas no InfoEJA, bem como 13,9% revelaram que talvez  resolvam as mesmas. 

No item 7 (sete), os discentes foram indagados quanto às questões relativas aos 

objetivos presentes na pesquisa com o desenvolvimento do aplicativo, no que diz respeito ao 

favorecimento da sua inserção na Cultura Digital e no mundo do trabalho, sendo positiva a 

aceitação, como pode ser visto no Gráfico 4: 
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Gráfico 4 – InfoEJA como possibilidade de inserção na Cultura Digital e no trabalho 

 
Fonte: Autora, 2020. 

  

A aceitação positiva dos discentes sobre o favorecimento do InfoEJA no 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades profissionais do técnico em Administração 

por meio da resposta afirmativa em 97,2% , e 2,8% de talvez, é uma clara demonstração de 

que os objetivos traçados na pesquisa foram alcançados, evidenciando o aplicativo como uma 

ferramenta digital de aprendizagem. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Por meio de um levantamento bibliográfico e mapeamento de pesquisa na plataforma 

CAPES, que buscou investigar estudos sobre a EJA e o uso das TICs, ressaltou-se o nível de 

produções sobre a temática, conhecendo o contexto de pesquisa, que revelou dificuldades na 

promoção da Cultura Digital, devido às desigualdades sociais que se refletem no acesso às 

tecnologias e ao conhecimento. 

O mapeamento de estudos deu fundamento à pesquisa, favorecendo um aporte teórico 

consistente que levou à realização dos objetivos propostos por meio da metodologia 

escolhida. Com as produções levantadas por meio da plataforma CAPES, constatamos 08 

(oito) trabalhos selecionados a partir de palavras-chave que envolvem a temática das TICs, 

que ainda carecem de maior atenção e aplicação no espaço escolar, bem como do 

desenvolvimento de pesquisas, inclusive sobre o uso de Apps no PROEJA.  

De forma positiva, identificamos que 83% das teses e dissertações analisadas 

enaltecem o uso das TICs como produtoras de aprendizagem coletiva e colaborativa, porém a 

incorporação dessas tecnologias ainda é um processo em expansão no Brasil, que tem se 

acelerado com o isolamento social promovido pela Covid-19, que exigiu a realização de aulas 

não presenciais no ensino público, inclusive no IFMA – Campus Timon, que passou a 

incorporar de forma acentuada o uso das tecnologias, minorando os efeitos excludentes deste 

processo repentino por meio de editais de auxílio à inclusão digital. 

O processo de exclusão social no uso e apropriação das tecnologias é parte da 

realidade brasileira, onde as dificuldades de acesso à Internet e demais aparelhos digitais são 

latentes nas escolas públicas, como foi relatado nas teses e dissertações analisadas, atribuídas 

à falta de políticas públicas que promovam a exemplo a universalização da Internet como 

serviço essencial, bem como a melhoria na estrutura física dos ambientes escolares e na 

formação de docentes. Daí ressalta-se a iniciativa relevante do Instituto Federal com o 

lançamento de editais que visam minimizar as distorções de desigualdades educacionais 

tecnológicas. 

Para a coleta de dados também foram aplicados questionários aos sujeitos da pesquisa, 

que contribuíram com dados sobre sua opinião e conceitos, refletindo a realidade local e 

nacional, uma vez que as respostas conversavam facilmente com os teóricos selecionados, 

demonstrando relação entre a pesquisa em desenvolvimento e aquelas levantadas por meio do 

mapeamento de teses e dissertações. 
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O levantamento de dados favoreceu o desenvolvimento do Produto Educacional, 

levando em conta as dificuldades reveladas em suas falas quanto ao uso das tecnologias e o 

reconhecimento de que as mesmas são indispensáveis na formação profissional, no espaço 

educacional e nas atividades cotidianas. Porém, ainda há descompasso entre a atração dos 

discentes pelas TICs e sua articulação com as ações pedagógicas, o que gera desinteresse 

pelas aulas tradicionais, algo constatado também nas turmas do PROEJA, onde 100% dos 

discentes atestaram a necessidade de maior aplicação das ferramentas digitais na aula. 

Cabe ressaltar que mesmo com nível estrutural dos Institutos Federais quanto aos 

recursos materiais e humanos disponíveis, no Campus – IFMA Timon evidenciamos uma 

realidade que precisa de aprimoramento, devido à insuficiência de computadores no 

laboratório de Informática para a realização de atividades práticas, gerando dificuldades de 

aprendizagens, uma vez que um número reduzido de discentes tem acesso a computadores em 

casa. Somam-se às dificuldades o nível de Internet disponibilizada pelo Instituto Federal aos 

discentes, o que precariza o acesso à informação e ao conhecimento.  

Os dados analisados nos questionários aplicados aos discentes mostraram uma 

realidade de atração dos discentes pelas TICs, uma vez que 89% dos alunos confirmaram tal 

interesse no uso das mesmas em ambiente escolar. Desta forma, constatamos que o 

desenvolvimento de um App que auxilie nas práticas pedagógicas das disciplinas de 

Informática pode ser um passo importante na aprendizagem e inserção dos discentes no 

mundo do trabalho, já 53,8% destes afirmaram que não se sentem preparados 

profissionalmente com os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Informática. Contudo, 

97,4% concorda que as habilidades com as TICs são importantes para o perfil profissional do 

Técnico em Administração, o que nos sugere que o uso de um aplicativo, como o InfoEJA, 

pode amenizar tal anacronismo e oferecer melhorias na aprendizagem.  

Quanto ao questionário aplicado aos docentes, identificamos a relevância atribuída às 

TICs no processo de ensino-aprendizagem, já que, em suma, eles reconhecem a atração dos 

discentes pelas ferramentas digitais, informando em 100% a introdução dessas ferramentas 

em suas práticas, algo relevante em face de nossa realidade. Essa resposta também foi 

confirmada na fala dos discentes, que reconhecem a implementação dessas tecnologias por 

parte dos docentes. Entretanto, algumas observações constatam que a introdução das 

tecnologias digitais às vezes se dá de forma meramente instrumental, como meio na 

transmissão de conteúdos, desta forma, esvaziando suas potencialidades, devendo tal prática 

ser repensada, inclusive, por meio de formações que reforcem as multiplicidades de 

possibilidades da usabilidade das tecnologias. 
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A resposta dos questionários aplicados aos discentes e docentes nas primeiras fases da 

pesquisa confirmou positivamente a elaboração de um aplicativo como ferramenta digital aos 

discentes, já que ambos os respondentes reconheceram no App uma possibilidade de 

aprendizagem, em especial aos discentes do PROEJA, onde a maioria são trabalhadores, 

dispondo de tempo reduzido para estudar, sendo o aplicativo um instrumento de 

conhecimento disponível a qualquer tempo e espaço, ampliando os momentos de 

aprendizagem. 

O questionário opinativo respondido pelos discentes, pós-aplicação do InfoEJA, 

ratificou o desenvolvimento do mesmo, sendo avaliado positivamente como uma ferramenta 

de aprendizagem. Porém, constatamos que as ideias ressaltadas por Prensky (2012), quanto às 

dificuldades com as tecnologias atribuídas aos intitulados “imigrantes digitais”, se revelaram 

com maior ênfase na fase de aplicação do produto, onde pequenos obstáculos no download do 

App representavam barreiras aos discentes e a necessidade de suporte da pesquisadora, que 

durante as primeiras semanas de agosto de 2020 ocupou-se de solucionar essas 

eventualidades.  

Com a aplicação do questionário opinativo aos discentes, notamos uma aceitação e 

consecução dos objetivos propostos na pesquisa, uma vez que 88,9% atestaram o InfoEJA 

como ferramenta auxiliadora na aprendizagem e o interesse em usá-lo, bem como 80% 

assinalaram a possibilidade de indicar o App a terceiros, demonstrando a possibilidade de 

expansão e uso desta ferramenta. 

Ainda analisando a aplicação do questionário opinativo, identificamos a relevância do 

InfoEJA para a aprendizagem das turmas do PROEJA e discentes de outros cursos, uma vez 

que o App traz, de forma geral, a produção de conhecimentos em Informática. Assim, a 

divulgação do Produto Educacional por meio de plataformas e divulgação no site do IFMA – 

Campus Timon pode revelar um grande alcance deste instrumento, podendo ser facilmente 

implementado nas práticas pedagógicas dos docentes. 

A pesquisa se revelou assertiva no que se diz respeito aos objetivos lançados, haja 

vista que os discentes ratificaram por meio de questionário suas dificuldades, revelando uma 

realidade que reafirma a necessidade de aprimoramento dos conhecimentos tecnológicos e 

uma aplicação e ampliação do uso das TICs no ambiente escolar, imprescindível para o 

próprio desenvolvimento da tecnologia e de minorar os efeitos da exclusão digital. Desta 

forma, promovendo o diálogo e contribuindo para pesquisas futuras sobre PROEJA, TICs e 

uso de aplicativo no ambiente escolar, salientando a necessidade da práxis na promoção de 

um currículo integral. Com isso, a pesquisa, que teve como espaço o IFMA – Campus Timon, 
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promove discussão e incentiva o ensino da referida cidade, dando suporte a investigações 

futuras sobre a realidade local. 

Com isso, a pesquisa favoreceu um estudo sobre a situação dos estudos das TICs na 

EJA, reconhecendo na práxis a possibilidade de integração do currículo em uma educação que 

se presume integral, uma vez que se pauta na formação total dos discentes, minando as 

práticas fragmentadas e excludentes, contribuindo para a aprendizagem em espaços formais e 

não formais que favoreçam a emancipação digital dos discentes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os efeitos da IV Revolução Tecnológica (Schwab, 2016) expandiram-se no ambiente 

escolar e do trabalho, o que nos estimulou à escolha da temática da pesquisa, que objetivou 

desenvolver Aplicativo Educacional que auxiliasse na práxis das disciplinas de Informática 

para promover habilidades profissionais aos discentes do Curso Técnico em Administração 

Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Timon, assim promovendo sua 

inserção no mundo do trabalho através da aplicação do App e análise dos resultados. 

O emprego do Aplicativo Educacional, intitulado de “InfoEJA”, é uma forma de tornar 

atrativa a aprendizagem nas disciplinas de Informática e melhorar as habilidades do Técnico 

em Administração por meio da introdução de tecnologias digitais que oportunize a 

aprendizagem em ambientes formais e não formais, uma vez que o App favorece o processo 

de ensino a qualquer tempo e espaço, otimizando o período de aprendizagem e promovendo o 

acesso fácil de conhecimentos na área de Informática.  

Para o desenvolvimento do aplicativo InfoEJA, inicialmente, foi realizado um 

panorama do uso das TICs no ambiente educacional por meio do levantamento de produções 

científicas relacionadas à temática, que revelaram conhecimentos reais das possibilidades e 

limites no uso das tecnologias no PROEJA. 

O InfoEJA foi desenvolvido observando-se as necessidades dos discentes, uma vez 

que esses indicaram e deram as bases para a elaboração do aplicativo por meio de 

questionários, levando-se em conta as dificuldades dos indivíduos. Desta forma, seguindo as 

orientações da abordagem metodológica do materialismo histórico-dialético, que propõem o 

estudo da realidade social em meio às suas dinâmicas e o protagonismo dos sujeitos. 

Assim, a pesquisa buscou a melhoria da aprendizagem por meio da produção de um 

Aplicativo Educacional fundamentado na inserção da Cultura Digital, haja vista que o 

exercício da cidadania nos dias atuais e a efetividade dos direitos sociais estão atrelados à 

fruição e domínio dessas tecnologias, por isso o espaço escolar deve integrar as TICs nos seus 

processos pedagógicos e de aprendizagens dos discentes.  

No escopo de desenvolver uma pesquisa interventiva, foram aplicados questionários 

aos docentes e discentes, visando conhecer opiniões e experiências no uso das TICs no espaço 

pesquisado. Estes revelaram uma realidade que anseia por aprimoramentos em práticas 

pedagógicas que se coadunem com a atração tecnológica dos discentes, efetivando a práxis 

como premissa essencial do currículo integral. Desta forma, constatamos que o 
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desenvolvimento de um App que auxilie nas práticas pedagógicas das disciplinas de 

Informática pode ser um passo importante na aprendizagem e inserção dos discentes no 

mundo do trabalho, já que 46% dos discentes manifestaram insegurança nos conhecimentos 

profissionais adquiridos nas disciplinas de Informática, ao tempo que 97% confirmaram que 

as habilidades com as TICs são fundamentais para o perfil profissional do Técnico em 

Administração, o que nos sugere que o uso de um aplicativo como o InfoEJA pode amenizar 

tal anacronismo e oferecer melhorias na aprendizagem.  

Com a aplicação do questionário opinativo, notamos a aprovação do App pelos 

discentes, que atestaram em 89,2% o uso do InfoEJA como ferramenta auxiliadora na 

aprendizagem e o interesse em usá-lo, assinalando, inclusive, a possibilidade de indicar o App 

a terceiros, demonstrando a possibilidade de expansão desta ferramenta. 

Cabe ressaltar que a referente pesquisa não presume que por meio da introdução das 

TICs se conquiste a superação da exclusão digital, ou implique em fazer o indivíduo arrumar 

um emprego. Tal intuito seria ingênuo, face nossa realidade estrutural capitalista. Porém se 

almeja, por meio do uso do InfoEJA, a promoção de um processo de inclusão que contribua 

com a formação do discentes do PROEJA, que apresentam singularidades, com isso 

possibilitando condições de igualdade de aprendizagem no uso das ferramentas digitais, tais 

posturas embasadas em uma abordagem dialética que compreenda as transformações sociais e 

a historicidade como parte fundante deste processo digital. 

Com o desenvolvimento da pesquisa se compreendeu ser necessário uma postura 

crítica face ao implemento das tecnologias no ambiente de trabalho e seus reflexos no espaço 

educacional, oportunizando uso efetivo das mesmas, onde os indivíduos sejam protagonistas e 

sujeitos deste processo digital, eliminando práticas alienantes e subutilizadas. Destarte, a 

incorporação de práticas educativas digitais é uma possibilidade de incorporação do princípio 

educativo do trabalho, que compreende o currículo integrado como meio para minimizar as 

dualidades presentes na educação, minando distâncias entre teoria e pratica, educação e 

trabalho, tecnologias e práticas pedagógicas. 

O Produto Educacional cria um aporte de produção científica que auxilia na reflexão 

de outras pesquisas que podem ampliar as discussões sobre o uso das TICs no processo de 

ensino-aprendizagem do PROEJA, incentivando produções que contribuam com a melhoria 

da aprendizagem desta modalidade, criando possibilidades pedagógicas reais com o uso de 

aplicativos que minimizam as desigualdades de conhecimentos, promovendo o exercício da 

cidadania em uma sociedade que se faz digital. 
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Por fim, entende-se ser o estudo um processo constante de aprimoramento, devendo a 

pesquisa ter continuidade por meio da atualização do App por outros estudiosos e docentes do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, onde concebemos serem 

interessados no uso e permanência do Aplicativo Educacional, o que tende a beneficiar os 

discentes. Diante disto, conclui-se que a implementação das TICs, por meio do uso do 

InfoEJA, é fundamental na promoção de uma aprendizagem significativa, favorecendo o 

ensino e a aprendizagem das disciplinas de Informática, possibilitando a inserção na Cultura 

Digital e no mundo do trabalho. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DICENTES DAS TURMA 2017/ 

2018 DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DO PROEJA –  IFMA/CAMPUS 

TIMON 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
– CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA – PROFEPT 

Coordenação Local do Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica – 
ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas – Monte Castelo, São Luís – MA, 65030-005 
E-mail: profeptifma@ifma.edu.br 

 

Prezado (a) discente (a)_________________________________________________, 

Você está sendo convidado (a) a responder este questionário para a coleta de dados da 

pesquisa intitulada “A PRÁXIS NAS DISCIPLINAS DE INFORMÁTICA DO CURSO 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS”, sob 

responsabilidade da pesquisadora Aline Carla de Sousa Leite Cipriano, mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Monte Castelo, orientador Doutor 

FRANCISCO ADELTON ALVES RIBEIRO. 
Este questionário é anônimo, ou seja, sua identidade será mantida em sigilo. Você 

pode deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem justificativas. Você é livre 

para recusar-se a responder a qualquer pergunta, caso assim prefira. 

Ressaltamos a importância da sua participação, que colaborará para a construção da 

pesquisa e resultados que possam colaborar com a inclusão dentro do espaço de 

aprendizagem.  

Agradecemos a sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

1) Gênero? 
(    )  Masculino. 
(    )  Feminino. 
2) Faixa Etária? 
(    ) Entre 18 e 29. 
(    ) Entre 30 e 39. 
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(    ) Entre 40 e 49. 
(    ) Entre 50 e 59.           
(    ) Maior que 60. 
3) Com que frequência usa o computador? 
(    ) Usa frequentemente (1 ou mais vezes por dia).       
(    ) Utilizador não frequente (menos de 1 vez por dia). 
4) Locais onde usa o computador? 
(    ) No Instituto Federal.     
(    ) Em casa.    
(    ) No trabalho.  
(    ) Locais públicos. 
5) Usa celular para fazer trabalhos escolares? 
(    ) Sim. 
(    ) Não. 
6) Frequência que acessa à Internet? 
(    ) Uso frequentemente (1 ou mais vezes por dia).       
(    ) Utilizador não frequente (menos de 1 vez por dia). 
7) Atividades realizadas através da Internet? 
(    ) Procura de informação. 
(    ) Comunicação (E-mail).    
(    ) Entretenimento (Facebook, WhatsApp, Instagran).     
(    ) Estudo. 
(    ) Trabalho. 
(    ) Outros. 
8) Os docentes já usaram em sala de aula algum recurso midiático (Ex.: DVD, jornais, 

revistas, Facebook, televisão, vídeos, MSN, pesquisa)? 
(    ) Não utiliza. 
(    ) Sempre utiliza. 
(    ) Às vezes utiliza. 
(    ) Outros. 
9) Além do que foi visto em sala de aula, os docentes passam filmes ou pesquisas 

relacionadas ao que foi trabalhado? 
(    ) Sim. 
(    ) Não. 
(    ) Sempre utiliza. 
(    ) Às vezes utiliza. 
10) Qual das ferramentas abaixo mais chama sua atenção? 
(    )  Data show. 
(    ) DVD. 
(    ) Livros e revistas. 
(    ) Pesquisas na Internet. 
(    ) Jogos na Internet. 
(    ) Uso de celular para pesquisa. 
(    ) Aplicativo. 
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11) Os docentes utilizam Internet nas pesquisas escolares?  
(    ) Sim. 
(    ) Não. 
(    ) Às vezes. 
(    ) Não sei responder. 
12) Você tem dificuldade em acessar a Internet e trabalhar com outros recursos 

tecnológicos? 
(    ) Sim.    
(    ) Não.  
(    ) Às vezes. 
13) As disciplinas de Informática lhe ajudaram a manusear as ferramentas digitais? 
(    )  Sim. 
(   ) Não. 
(    ) Razoável. 
14) O que você acha que poderia ser feito para que nas disciplinas de Informática Aplicada 

possa contribuir mais para a sua aprendizagem? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

15) Você usa algum Aplicativo Educacional? 
(    ) Sim. 
(    ) Não. 
16) Qual o sistema operacional do seu celular? 
(    ) Android. 
(    ) IOS Iphone. 
(    ) Windows phone. 
17) Você acha que as aulas com recursos midiáticos são mais interessantes?       
(    ) Não. (    ) Sim. 
18) Você considera que as ferramentas digitais poderiam melhorar seu exercício da 

cidadania e sua inclusão social?  

(    ) Sim.               (    ) Não. 

19) Possui sugestões ou reclamações sobre o uso das tecnologias da informação no processo 

de ensino-aprendizagem no IFMA – Campus Timon? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

20) Nas disciplinas de Informática é desenvolvida a relação teoria e prática? 

(    ) Sim.        (    ) Não. 

21) Com os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Informática, o discente se sente 

preparado para enfrentar o mercado de trabalho? 

(    ) Sim.        (    ) Não. 
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22) Você concorda que as habilidades com as tecnologias da informação e comunicação são 

importantes para o perfil profissional do Técnico em Administração? 

(    ) Sim.        (    ) Não. 

23) Os discentes mais jovens têm mais facilidades em operacionalizar os recursos 

tecnológicos? 

(    ) Sim.        (    ) Não. 

24) O ensino de Informática pode lhe ajudar nas habilidades profissionais do curso de 

Administração? 

(    ) Sim.        (    ) Não. 

25) Que assuntos de Informática  você considera mais importante na prática do Técnico 

em Administração? 

(    ) Conceitos e Características de Software. 

(    ) Hardware (periféricos). 

(    ) Sistemas Operacionais (Linux, Windows). 

(    ) Uso básico de ferramentas de escritórios (Word, Excel, PowerPoint, Windows). 

(    ) Utilização de Softwares. 

(    ) Conceitos básicos sobre redes de computadores e Internet. 

(    ) Outros. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES DE 

INFORMÁTICA DO PROEJA – IFMA/CAMPUS TIMON 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
– CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA – PROFEPT 

Coordenação Local do Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica – 
ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas – Monte Castelo, São Luís – MA, 65030-005 
E-mail: profeptifma@ifma.edu.br 

 

Prezado (a) docente ____________________________________________________, 

Você está sendo convidado (a) a responder este questionário para a coleta de dados da 

pesquisa intitulada “A PRÁXIS NAS DISCIPLINAS DE INFORMÁTICA DO CURSO 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS”, no 

Campus Timon – MA, sob responsabilidade da pesquisadora Aline Carla de Sousa Leite 

Cipriano, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Monte Castelo, 

orientador Doutor FRANCISCO ADELTON ALVES RIBEIRO. 
Este questionário é anônimo, ou seja, sua identidade será mantida em sigilo. Você 

pode deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem justificativas. Você é livre 

para recusar-se a responder a qualquer pergunta, caso assim prefira. 

Ressaltamos a importância da sua participação, que contribuíra para a construção da 

pesquisa e resultados que possa colaborar com a inclusão digital e melhoria da aprendizagem, 

principalmente nas disciplinas de Informática.  

Agradecemos a sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

1- Você é formado na grande área de Informática (Sistema de Informação, Ciências da 

Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Licenciatura em Ciências da 

Computação, Bacharelado em Ciências da Computação)? 

(  ) Sim.    (  ) Não. 
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2- Você já ministrou aulas de Informática nas disciplinas de Informática do curso técnico em 

Administração do PROEJA nas turmas de 2017/2018? 

(  ) Sim.    (  ) Não. 

3- As Tecnologias da Informação e Comunicação se referem ao papel da comunicação e da 

moderna tecnologia da informação. Você faz uso das TICs em sala de aula? 

(  ) Sim.    (  ) Não.                   (  ) Às vezes. 

4- Em sua opinião, as aulas com os recursos tecnológicos chamam mais atenção e interesse 

dos discentes? 

(  ) Sim.    (  ) Não.                         (  ) Talvez. 

5- Em sua opinião, o desenvolvimento de um Aplicativo Educacional (InfoEJA) voltado para 

conhecimentos na disciplina de Informática pode melhorar a aprendizagem dos discentes?  

(  ) Sim.    (  ) Não.                         (  ) Talvez. 

6- Os discentes com maior faixa etária têm mais dificuldades no uso dos recursos 

tecnológicos em sala de aula que os discentes com menor faixa etária? 

(  ) Sim.    (  ) Não.                          (  ) Às vezes. 

7- Você desenvolve a relação teoria e prática nas disciplinas de Informática em sala de aula? 

(  ) Sim    (  ) Não.                          (  ) Às vezes. 

8) Em sua opinião, o desenvolvimento de um Aplicativo Educacional (InfoEJA) voltado para 

conhecimentos na disciplina de Informática pode favorecer a inclusão dos discentes na 

Cultura Digital? 

(  ) Sim.    (  ) Não.                         (  ) Talvez. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO OPINATIVO APLICADO AOS DISCENTES 

TURMA 2017/2018 DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DO PROEJA – 

IFMA/CAMPUS TIMON 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
– CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA – PROFEPT 

Coordenação Local do Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica – 
ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas – Monte Castelo, São Luís – MA, 65030-005 
E-mail: profeptifma@ifma.edu.br 

 

Prezado (a) discente____________________________________________, turma 

2017(   ), turma 2018 (   ). Você está sendo convidado (a) a responder este questionário para a 

coleta de dados da pesquisa intitulada “A PRÁXIS NAS DISCIPLINAS DE 

INFORMÁTICA DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS”, no Campus Timon – MA, sob responsabilidade da 

pesquisadora Aline Carla de Sousa Leite Cipriano, mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Profissional e Tecnológica, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão, Campus Monte Castelo, orientador Doutor FRANCISCO 

ADELTON ALVES RIBEIRO. 

Este questionário é anônimo, ou seja, sua identidade será mantida em sigilo. Você 

pode deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem justificativas. Você é livre 

para recusar-se a responder a qualquer pergunta, caso assim prefira. 

Ressaltamos a importância da sua participação que contribuíra para a construção da 

pesquisa e resultados que possa colaborar com a inclusão digital e melhoria da aprendizagem, 

principalmente nas disciplinas de informática.  

Agradecemos a sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA OPINATIVO 

1- Você teve dificuldades em acessar o Aplicativo Educacional InfoEJA? 

(  ) Sim.    (  ) Não.                             (  )  Às vezes. 

2- O Aplicativo Educacional InfoEJA cumpri o objetivo de ser uma ferramenta auxiliadora da 

aprendizagem, inclusive nas disciplinas de Informática? 
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(  ) Sim.    (  ) Não.                             (  )  Talvez. 

3- As temáticas do Aplicativo Educacional foram selecionadas com base na indicação dos 

discentes ao responderem o questionário. Em sua opinião, os temas e conteúdos estão 

adequados a uma melhoria na aprendizagem? 

(  ) Sim.    (  ) Não.                             (  )  Talvez. 

4- Você tem interesse em usar o Aplicativo Educacional InfoEJA como meio de 

aprendizagem? 

(  ) Sim.    (  ) Não.                             (  )  Talvez. 

5- O aplicativo InfoEJA é agradável e de fácil usabilidade a ponto de indicar para alguém? 

(  ) Sim.    (  ) Não.                             (  )  Talvez. 

6) Você pretende realizar as atividades práticas sugeridas pelo InfoEJA? 

(  ) Sim.    (  ) Não.                             (  )  Talvez. 

7) Na sua opinião o aplicativo pode ajudar na inserção no mundo digital e do trabalho? 

(  ) Sim.     (  ) Não.                             (  )  Talvez. 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
– CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA – PROFEPT 

Coordenação Local do Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica – 
ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas – Monte Castelo, São Luís – MA, 65030-005 
E-mail: profeptifma@ifma.edu.br 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) participante ______________________________________________, 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “A PRÁXIS NAS 

DISCIPLINAS DE INFORMÁTICA DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS”, sob a responsabilidade da pesquisadora 

ALINE CARLA DE SOUSA LEITE CIPRIANO,mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT, com orientação do 

Professor Doutor FRANCISCO ADELTON ALVES RIBEIRO. 

A pesquisa tem como objetivo buscar a inclusão social e a melhoria da aprendizagem 

do discente do PROEJA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMA – 

Campus Timon, a partir da investigação sobre o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação pelos discentes através de questionário de pesquisa. Para isso sua participação é 

muito importante nessa investigação. 

Essa participação consiste em responder um questionário, e será realizada no IFMA – 

Campus Timon no intervalo do período das aulas, ou o questionário será enviado em link para 

preenchimento on-line, como o discente preferir. O tempo de duração para responder o 

questionário é de aproximadamente trinta minutos. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem livre escolha 

quanto à sua participação na pesquisa, podendo retirar sua autorização a qualquer momento 

sem precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. Você também é livre para deixar de 

responder alguma pergunta do questionário caso assim desejar. Você não terá nenhuma 

despesa e não será remunerado (a) para participar. 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto em responder 

alguma pergunta, desinteresse ou aborrecimento após receber o questionário. Para isso, fica 
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assegurada a liberdade de escolha na participação e nas respostas e o sigilo das informações 

pessoais ou que possam culminar na identificação dos participantes da pesquisa, não tendo 

sua identidade exposta em nenhum momento, sendo as respostas usadas exclusivamente para 

essa pesquisa e de posse somente da pesquisadora, garantindo assim a confiabilidade e a 

privacidade de suas informações. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar da 

pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Os resultados deste questionário serão divulgados e farão parte da dissertação do 

mestrado e de um Aplicativo Educacional, que será produzido pela pesquisadora e que ficará 

disponível nas plataformas digitais para acesso, assegurando sempre o sigilo das informações 

pessoais ou que possam identificar o discente.  

Caso ocorra algum dano decorrente de sua participação no estudo, você será 

devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias, assinadas 

por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, esclarecimentos, 

ou críticas, em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

responsável no endereço: Rua treze, nº 1356, Parque Piauí II, Timon– Maranhão. E-mail: 

alineleiteadv@gmail.com ou alineleite@aca.ifma.edu.br. Tel: (86) 98813-5897. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

 

 

____________________________________________________________ 
ALINE CARLA DE SOUSA LEITE CIPRIANO 

Pesquisadora Responsável. 
 
 

Timon/MA,______, de _______________________, de 2019. 
 
 
 

Eu,__________________________________________________________, declaro 
que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 
 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura do (a) participante da pesquisa 
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APÊNDICE F – AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COLETA DE DADOS 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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