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Resumo 

 

O presente trabalho descreve um projeto de base educomunicativa sobre a inserção das 

mídias digitais na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escola pública municipal de 

Curitiba (PR), a partir do papel do articulador pedagógico como mediador dos processos 

de ensino e aprendizagem. O objetivo foi contribuir para a construção do conhecimento 

de alunos da EJA frente às mídias digitais, inserindo-os na sociedade contemporânea. 

No tocante à pesquisa de campo, foram planejadas aulas práticas que permitiram aos 

estudantes participar de atividades orientadas sobre os recursos proporcionados pelas 

mídias digitais. Os resultados mostraram a satisfação e o interesse deles em ter essas 

aulas incluídas no planejamento dos conteúdos. Além disso, indicaram que a 

intervenção do articulador nas ações pedagógicas permite construir, pensar e repensar o 

mais positivo para o aluno em contexto escolar. 

 

Palavras-chave: Articulador Pedagógico; Educomunicação; EJA; Mídias Digitais. 

 

 

Introdução 

 

A escolha do tema de estudo se deu a partir da observação do meu próprio 

trabalho enquanto Articuladora Pedagógica da EJA, assumindo tanto a função de 

gestora no período noturno, dentro da Escola Municipal Colombo (Curitiba-PR), quanto 

a função de professora corregente da professora regente da turma de Educação de 

Jovens e Adultos, substituindo-a em sua hora-atividade, garantindo o mínimo 1/3 (33%) 

da jornada de trabalho prevista em lei, uma vez que não é disponibilizado profissionais 

específicos para cumprir a hora-atividade. Com isso, pude perceber que essa função de 

Articuladora é, de certa forma, a “engrenagem” da escola nesse período, em todo o 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, tendo o diálogo e a troca de 

experiências como elementos fundamentais no processo educativo (FREIRE, 2011). 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Interfaces Comunicacionais, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
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Diante disso, com a intervenção do articulador nas ações pedagógicas, a 

qualidade do ensino oferecida na escola e seu envolvimento possibilitam, de certa 

forma, construir, pensar e repensar, contribuir e articular, coletivamente, junto ao 

professor, o mais positivo tanto para a escola, quanto para o estudante, pois seu papel, 

também enquanto docente, é de fundamental importância no processo de reingresso de 

cada educando da turma de EJA, sendo capaz de identificar o potencial de cada um, 

principalmente no que tange às mídias, sem a premissa de prepará-los ao mercado de 

trabalho, e sim, para inseri-los, também, na sociedade tecnológica. 

Isso nos faz perceber que o gestor, nesse processo de ensino e aprendizagem, 

trabalhando com jovens, adultos e idosos, necessita compreender os anseios e interesses 

desses estudantes, sua realidade diária, acreditando nas possibilidades do ser humano, 

buscando seu crescimento pessoal e profissional, respeitando sua pluralidade cultural, as 

identidades e as diferentes vivências trazidas pelos estudantes. Dessa forma, as práticas 

pedagógicas diárias lhe asseguram o exercício da docência e lhe proporcionam meios de 

constante aperfeiçoamento, considerando as especificidades da modalidade e 

visualização das múltiplas tessituras que os sujeitos são capazes de realizar, “tornando-

os autores de um conhecimento que resulte em soluções para alguns de seus problemas 

reais, objetivos e subjetivos” (ROSS; BERGONSI, 2009, p. 36-37). 

Diante dessas particularidades que envolvem tanto a função da Articuladora 

Pedagógica dentro da escola quanto a EJA, a ideia foi desenvolver um projeto que 

viabilize possibilidades Educomunicativas nessa modalidade de ensino, a fim de 

contribuir para a construção do conhecimento frente às mídias digitais, uma vez que 

toda a atividade comunicativa é uma atividade educativa e a inter-relação entre 

Educação e Comunicação se estrutura aos poucos, de modo mediático, transdisciplinar e 

interdiscursivo (SOARES, 1999).  

Assim, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2011, p. 47), reiterando a premissa 

de que é fundamental incluir o uso das mídias dentro do planejamento escolar, como 

parte integrante do currículo, criando possibilidades para a produção e/ou construção do 

conhecimento pelos estudantes, observado e vivenciado também pelo agente 

pedagógico, como um espaço de fusão entre o espaço de estudo e o espaço de 

sociabilidade, simplificando o isolamento e ampliando as oportunidades, principalmente 

em relação ao uso das tecnologias, como sendo mais uma ferramenta a auxiliar o 
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processo de ensino e aprendizagem, pois “as tecnologias digitais eletrônicas permitem 

novas e socialmente valorizáveis combinações de pessoas e atividades” (CASTELLS; 

CARDOSO, 2005, p. 338). Para isso, acredita-se que é necessário o (re)conhecimento 

das conexões do saber da Educomunicação: as relações Educação – Comunicação – 

Educomunicação – Dialogicidade. 

Cabe ressaltar que um dos fatores que impulsionaram tal mudança foi a 

necessidade de inovar a Educação, mais especificamente na EJA, uma vez que se faz 

necessário inserir esse público no mundo virtual, bem como nas novas tecnologias que 

surgem a cada dia, principalmente seu uso nas escolas de modo adequado, a fim de 

promover relações de cidadania e inserção na sociedade em que vivem, auxiliando, 

principalmente, no processo de alfabetização digital. 

Portanto, é fundamental que todos os envolvidos no processo façam uma 

reflexão acerca das ações pedagógicas e sobre esse novo contexto escolar, visando 

sempre levantar e investigar problemas entre eles, “tornar a EJA mais interessante e 

próxima de seus públicos com currículos e práticas educacionais mais efetivas”, bem 

como oportunizar planejamentos com “uso intensivo de tecnologias de apoio à 

aprendizagem” (BRASIL, 2016, p. 7), seja ela semipresencial e/ou à distância. 

 

Educação de Jovens e Adultos 

 

A EJA surgiu com a intenção de proporcionar acesso à escola àquelas pessoas 

que não tiveram oportunidade de frequentá-la na idade estipulada pelos documentos 

oficiais governamentais ou que não tiveram a oportunidade de permanecer no sistema 

educacional por diversos fatores, seja por ordem trabalhista, seja por ordem familiar, 

não tendo seu direito de frequentar a escola garantido e gratuitamente. Atualmente, a 

EJA é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (BRASIL, 

2001), sendo uma modalidade da Educação Básica. 

Além disso, essa modalidade também era vista como uma maneira de “reparar a 

dívida social quanto ao acesso à leitura e à escrita como bens sociais”4, expressando, 

também, de alguma maneira, a discriminação para com o cidadão que está nessa faixa 

etária e nessa modalidade de ensino, conforme determinam as atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

                                                 
4 Na Educação de Jovens e Adultos a possibilidade de uma reparação social. Disponível em: 

<http://www.periodicos.unir.br/index.php/secta/article/viewFile/45/55>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
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Nesse viés, a EJA vem sendo ofertada na rede municipal de ensino de Curitiba, 

essencialmente, no período noturno, com um público diferenciado: trabalhadores que 

necessitaram retornar aos bancos escolares; idosos; adolescentes e jovens a partir de 15 

anos evadidos do diurno, “por defasagem escolar e/ou de inadaptação aos métodos 

adotados e ao convívio com colegas de idades menores” (BRASIL, 2013, p. 13). Com 

isso, são orientados a prosseguir seus estudos na EJA, com adequações nos 

planejamentos, de acordo com o conhecimento prévio adquirido no período em que 

permaneceu no ensino regular, como consta registrado no inciso VI do artigo 4º da 

LDB: “oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando” 

(BRASIL, 2001). 

Dada a sua especificidade, a EJA tem permeado diferentes espaços, 

necessitando, assim, de uma flexibilização de seu currículo, tanto de tempo quanto de 

espaço, conforme apresentam as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 

porém, compete a cada órgão (municipal e estadual) determinar a sua estrutura e a sua 

duração, em especial na fase I (anos iniciais do Ensino Fundamental) que, no município 

de Curitiba, tem duração de 1200 horas, assim como determinam as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba (2006). 

Mesmo a maioria sendo de adultos e idosos, a integração entre esses e os mais 

novos no meio virtual só faz com que seja repensado o ensino de forma globalizada, 

devido às inovações que se tem atualmente. Assim, a escola, como ambiente acolhedor, 

deve proporcionar aos estudantes o acesso, a permanência e, também, o aprendizado 

com qualidade, independente das características físicas, cognitivas, sociais ou culturais, 

quebrando quaisquer barreiras que possam existir no ambiente escolar. 

 

Educomunicação na EJA 

 

A relação Educação/Comunicação dentro da escola é antiga, desde a difusão do 

rádio e da televisão, em que esses recursos tecnológicos eram utilizados na Educação 

apenas como complementação dos recursos pedagógicos, muitas vezes, de maneira 

descontextualizada, porém, a utilização desses recursos persistiu após o surgimento das 

mídias digitais, advindas com a popularização da Internet, principalmente no século 

XXI. Dessa interface, atualmente, tem-se a Educomunicação, conceituada por Soares 

(2011, p. 36) como um conjunto de ações voltadas ao planejamento e à execução de 

práticas destinadas a criar e a desenvolver “ecossistemas comunicativos, abertos e 
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criativos em espaços educativos, garantindo, dessa forma, crescentes possibilidades de 

expressão a todos os membros das comunidades educativas”. Confirma-se então a ideia 

de que a construção do conhecimento é um processo contínuo de troca de experiências 

e saberes, do qual participam atores sociais, ou seja, que o estudante é um ser em 

constante transformação e, quando integrado ao meio, promove significativas ações 

sociais. 

Com o investimento nas relações dialógicas da comunidade escolar, bem como 

na valorização da cultura midiática, os atores envolvidos trazem ressignificações à 

escola, assim como afirma Soares (2011, p. 37) quando defende a ideia da “pedagogia 

de projetos voltada para a dialogicidade educomunicativa”, sendo a escola o lugar em 

que os meios de comunicação também passam a fazer parte da vida das pessoas, 

ampliando o "coeficiente comunicativo" no uso das mídias e nas ações que envolvem a 

comunidade escolar, trazendo um novo desafio para as escolas.  

Portanto, diante da proposta de compreender as interseções das mídias digitais e 

ações educomunicativas, pode-se afirmar que há uma necessidade para implementar 

programas de Comunicação e Educação, incluindo a participação ativa de todos os 

envolvidos, principalmente no que se refere à produção midiática e sua integração no 

âmbito social dos estudantes, proporcionado, com essas ferramentas, a “construção do 

conhecimento, preparando-o para saber e criar artefatos tecnológicos, operacionalizá-los 

e desenvolvê-los” (BRITO, 2008, p. 23), envolvendo-os na democratização do acesso 

ao conhecimento, a produção e interpretação das tecnologias. 

Para que tudo isso se efetive no âmbito educacional da EJA, as atividades − 

Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias − deverão desenvolver processos 

relacionados à Educomunicação, para a criação de sistemas comunicativos abertos, 

dialógicos e criativos nos espaços educativos, que possibilitarão condições de acesso às 

diferentes mídias e tecnologias, ferramentas, instrumentos e informações que 

desenvolvam a ampliação da cultura digital e suas múltiplas modalidades de 

Comunicação (BRASIL, 2014, p. 13). 

Diante de tantas mudanças que a educação está passando atualmente, em 

especial na EJA, não se pode deixar de mencionar a imagem que o gestor tem nesse 

processo de ensino-aprendizagem na escola, uma vez que ele é corresponsável pela 

articulação do trabalho realizado dentro e fora da sala de aula, envolvido diretamente, 

nos planejamentos e metodologias de trabalho, estimulando o desenvolvimento e a 
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construção do conhecimento para a vida, principalmente no processo de articulação com 

a tecnologia, respondendo aos desafios e às demandas da escola no dia a dia, gerando 

importantes transformações, com práticas significativas frente às mídias, mobilizando 

os estudantes para mudanças. Dessa forma, 

 
a comunidade escolar depara-se com três caminhos: repelir as tecnologias e tentar ficar 

fora do processo; apropriar-se da técnica e transformar a vida em uma corrida atrás do 

novo; ou apropriar-se dos processos, desenvolvendo habilidades que permitam o 

controle das tecnologias e de seus feitos (BRITO, 2008, p. 25-26). 
 

Diante disso, não se pode deixar de mencionar que “a escola salva apenas uma 

minoria e em contrapartida continua a ensinar que aquele que chega mais longe nos 

estudos tem direito a mais dinheiro, mais privilégios, uma posição social melhor” 

(MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 25). Por isso que a figura do gestor nesse processo é de 

acolhimento, atendendo às necessidades específicas de cada um, compartilhando suas 

potencialidades e experiências de vida para adquirir e aprimorar conhecimentos, 

proporcionando uma formação crítica e participativa, por meio do uso das TICs. 

O uso das tecnologias com esse público é um desafio que sugere uma nova 

maneira de envolver as relações entre gestor-professor-aluno, bem como um novo 

entendimento na significação do conhecimento e no desenvolvimento da cidadania e, 

também, para o mundo do trabalho, o que requer mudanças dentro do contexto escolar, 

principalmente do gestor, responsável pelas ações desenvolvidas na escola. 

 
O envolvimento dos gestores escolares na articulação dos diferentes segmentos da 

comunidade escolar, na liderança do processo de inserção das TIC na escola em seus 

âmbitos administrativo e pedagógico e, ainda, na criação de condições para a formação 

continuada e em serviço dos seus profissionais, pode contribuir significativamente para 

os processos de transformação da escola em um espaço articulador e produtor de 

conhecimentos compartilhados (ALMEIDA; RUBIM, 2004, p. 2). 
 

Por isso é fundamental explorar as potencialidades das TICs a partir do cotidiano 

dos estudantes da EJA, principalmente em sua inserção dentro do contexto da Internet, 

vivenciando a Comunicação compartilhada e a troca de informações com outros espaços 

do conhecimento de interesses comuns. Nesse sentido, “o conjunto destas ações é 

considerado como ‘educomunicativo’ quando oferece à comunidade uma oportunidade 

real para criar um ambiente propício a uma revisão das relações de comunicação em 

todo o ambiente escolar”, dessa forma “a própria comunidade educativa é desafiada a 

estabelecer suas metas”, considerando “as potencialidades dos meios de comunicação e 

de suas tecnologias” (SOARES, 2011, p. 39-44). 
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Porém, para se efetivar o uso das mídias dentro da escola, faz-se necessário que 

haja investimentos em políticas públicas que atendam às necessidades do gestor em 

oportunizar condições para se efetivar o conhecimento, uma vez que “no discurso que 

sustenta a ideologia da globalização, as TICs supostamente permitem acesso 

democrático e igualitário às informações, possibilitando igual inserção no mundo” 

(BARRETO, 2009, p. 48). Dessa forma, o uso das tecnologias deve transformar 

“excluídos” em “incluídos”, capacitando os educandos a lidar com situações cotidianas, 

adequando-se às exigências do mundo moderno. Dentro desse processo educativo, 

pretende-se que cada indivíduo seja capaz de obter conhecimentos no “mundo virtual” e 

construí-los por meio de uma atitude reflexiva questionadora sobre si mesmo. 

A ideia deste projeto foi tornar as aulas mais dinâmicas e interativas, 

complementando ações e conteúdos trabalhados em sala de aula, ajudando no processo 

pedagógico, além de incluir os alunos no mundo virtual/digital. Assim, pretende-se que 

os estudantes utilizem a Sala de Informática não só durante o desenvolvimento do 

projeto, mas que isso se torne rotina na sua vida escolar, desde realizar uma simples 

pesquisa acadêmica ou “navegar” na rede social. Torná-los familiarizados com esse 

instrumento pedagógico faz com que se sintam parte do mundo digital. Assim, enfatiza-

se a ideia de que Educação é Comunicação, é diálogo, sendo mais que uma transferência 

de saber, mas sim, um encontro de interlocutores que buscam a significação dos 

significados, como pontuou Freire (1983, p. 69). 

O fazer educomunicativo implica o planejamento de conjuntos de ações 

comunicativas em espaços educativos de forma participativa, ou seja, envolvendo todos 

os atores no contexto escolar, principalmente, no caso da Escola Municipal Colombo, a 

Articuladora da EJA e a professora regente da turma. Nesse sentido, faz-se necessário 

que a formação do gestor também esteja em consonância com essa nova realidade, a fim 

de promover a integração das tecnologias dentro da sala de aula, auxiliando no processo 

de ensino-aprendizagem, tendo como premissa que a “tecnologia é condição necessária, 

mas não suficiente para a emergência de uma nova forma de organização social baseada 

em redes” (CASTELLS; CARDOSO, 2005, p. 17), uma vez que  

 
a incorporação das TICs vem se concretizando com maior frequência nas 

situações em que diretores e comunidade escolar se envolvem nas atividades 

como sujeitos do trabalho em realização, uma vez que o sucesso dessa 

incorporação está diretamente relacionado com a mobilização de todo o 

pessoal escolar, cujo apoio e compromisso para com as mudanças envolvidas 

nesse processo não se limitam ao âmbito estritamente pedagógico da sala de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

aula, mas se estendam aos diferentes aspectos envolvidos com a gestão do 

espaço e do tempo escolar, com a esfera administrativa e pedagógica 

(VIEIRA; ALMEIDA; ALONSO, 2003, s.p). 
 

Dessa forma, investir também na formação dos profissionais que atuam na 

escola, em especial na EJA, fortalecerá o papel da gestão no uso das TICs, buscando 

condições para o seu uso no ensino e aprendizagem. Além disso, o docente precisa estar 

aberto às mudanças, aos novos paradigmas, “os quais obrigarão a aceitar as 

diversidades, as exigências impostas por uma sociedade que se comunica através de um 

universo cultural cada vez mais amplo e tecnológico” (BRITO, 2008, p. 29), efetivando 

uma metodologia interdisciplinar. Portanto, o profissional da educação deve estar 

centrado “no acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o incitamento à troca de 

saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de 

aprendizagem, etc.” (LÉVY, 2000, p. 171). 

 

O Projeto: Mídias Digitais 

 

Na realidade da EJA, muitos estudantes não têm acesso às mídias digitais por 

vários fatores: não têm computador em casa; estão em processo de alfabetização; ou não 

têm uma pessoa para auxiliar no processo de inclusão digital. Diante disso, houve 

necessidade de inserir o uso das tecnologias digitais nas aulas, expandindo o acesso e o 

uso das TICs, promovendo, principalmente, a inclusão social, uma vez que a ideia do 

projeto não é prepará-los para o mercado de trabalho, mas sim, prepará-los para a vida, 

visando à transformação da informação em conhecimento. 

A primeira ideia, ao fazer uso da mídia, é estabelecer os ecossistemas 

comunicativos para favorecer ações que ampliem as relações dos estudantes na 

Educomunicação. A partir desse pressuposto, entende-se que o uso pedagógico da 

tecnologia na escola é entendido como um meio de transformação da educação como 

uma pedagogia inovadora, não somente com o uso do computador, mas, principalmente, 

em relação às mídias digitais utilizadas, tais como: e-mail, site, jogos ou mesmo as 

redes sociais. Nesse processo, a mídia digital tem relação com elementos tecnológicos, 

representada por plataformas como jogos online ou mesmo as redes sociais. 

O uso do computador como ferramenta pedagógica proporciona ao estudante 

construir seu próprio conhecimento, pois esse recurso tecnológico enriquece a interação 

com os objetos pertinentes a esse ambiente tecnológico, desde digitar textos, ver fotos, 

inserir arquivos, fazer pesquisas, conversar com pessoas ou mesmo procurar atividades 
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lúdicas como jogos pedagógicos. Essa ferramenta simples pode apresentar resultados 

significativos, pois cria novas possibilidades de aprendizagens e o desenvolvimento da 

autonomia, preparando para o meio social e profissional. 

A turma da EJA da Escola Municipal Colombo tem 22 estudantes matriculados, 

sendo 12 mulheres e 10 homens. Dentre esses, 5 são alunos de inclusão, isto é, advindos 

de classes especiais. A faixa etária é diversificada, tendo estudantes de 18 a 68 anos, 

desde a alfabetização até o 5º ano. As aulas aconteceram entre 10 de agosto e 26 de 

outubro de 2016, na Sala de Informática da escola, em parceria com a professora 

regente da turma, uma vez que a função da Articuladora Pedagógica é substituir a 

professora regente em sua hora-atividade. Para tanto, houve necessidade em planejar 

algumas aulas em conjunto para oportunizar um melhor atendimento aos estudantes, 

principalmente nas aulas direcionadas às pesquisas, em que a professora solicitou que 

eles trabalhassem com a temática: Outubro Rosa. 

Desde o primeiro dia das aulas, como não tinha computador para todos, os 

estudantes foram incentivados a trabalhar em dupla ou mesmo em trios. O que não foi 

de todo o ruim, pois possibilitou direcionar melhor as atividades propostas no 

planejamento, a partir das necessidades de aprendizagem de cada um: 1) alfabetização: 

iniciantes no registro alfabético; 2) pós-alfabetização: iniciantes na construção textual; 

3) intermediário: sistematizam conceitos; 4) alfabetizados. Isso possibilitou aos 

estudantes que têm pouca afinidade com o computador que não ficassem 

“abandonados”, tendo a mesma oportunidade de mexer no computador, assegurando a 

ideia de que inclusão digital supõe apoderar-se do novo como sendo “algo mais do que 

‘treinar pessoas para o uso [instrumental] dos recursos tecnológicos de comunicação 

digital’” (SPEROTTO; DEBACCO; XAVIER; AVILA, 2015, p. 159). 

Como a proposta era mudar a dinâmica das aulas, inserindo o uso da tecnologia, 

adaptá-las foi o grande desafio no momento de planejamento, uma vez que, como já 

mencionado, o cuidado com o vocabulário, com a afetividade e ter muita paciência, 

eram fatores fundamentais para a aceitação do público. Por isso que a primeira aula foi 

expositiva e dialogada a respeito do tema: “Mídias Digitais”, oportunizando um 

momento de conversa com os estudantes e para aplicar um questionário para fazer o 

levantamento sobre o perfil do estudante da EJA na escola (idade, estado civil, sexo) e 

seus conhecimentos sobre o que é a mídia e/ou sobre o uso do computador. Essa 

pesquisa permitiu o entendimento da necessidade e desejo dos estudantes em adquirir 
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conhecimento sobre as mídias digitais e o papel do gestor nesse processo, uma vez que 

ele conduziu as aulas, contribuindo para a assimilação desse novo conteúdo. As outras 

aulas foram realizadas diretamente no Laboratório de Informática. 

Em seguida, foi realizada uma aula expositiva sobre as mídias, a partir da 

participação deles. O interessante nesta etapa é que houve diversas 

interferências/hipóteses quando questionados sobre o que eles sabiam sobre o termo 

mídia, entre elas: Word, Excel, Google, música, celular, YouTube, Internet, redes 

sociais, WhatsApp, jogos, filmes, fotos, principalmente quando se abordou as mídias 

mais tradicionais: rádio, televisão e jornal. Foi mostrado aos estudantes que as mídias 

são mais do que o uso do computador ou mesmo das redes sociais. 

A aula começou a partir de um item fundamental: ligar o computador, pois 

muitos estudantes tiveram medo de encostar no CPU, pois pensaram que se apertassem 

o botão errado, poderiam estragar e solicitaram auxílio. Em seguida, antes de iniciar a 

aula no ambiente virtual foi apresentado um passo a passo aos estudantes – usando data 

show − algumas funções básicas do uso do teclado, bem como do mouse (manipular o 

mouse e o teclado), até iniciar o processo do uso da Internet.  

No segundo momento, os estudantes acessaram o navegador de Internet. O 

escolhido foi o Mozilla Firefox, devido à Internet não ser tão rápida. Todos acessaram o 

www.google.com.br, para realizarem o cadastro e terem um e-mail, que foi utilizado em 

todas as aulas. Essa atividade demorou mais do que o previsto, por isso houve a 

necessidade de planejar duas aulas, pois além das dificuldades com o computador, os 

estudantes estão em “níveis” diferentes de alfabetização. 

Em duplas/trios tinham como “Desafio do Dia” enviar um e-mail à professora 

para relatarem como foi essa primeira experiência. Antes foi explicado o passo a passo 

de como se envia um e-mail: endereço, assunto, texto, assinatura e, por fim, a 

mensagem. Salienta-se que os estudantes ficaram admirados quando foi lida cada 

mensagem que eles enviaram. Logo em seguida, encaminharam aos colegas um e-mail 

apenas para dizer um “oi” e ver se realmente era verdade, se dava certo. 

Acompanhando os estudantes ao longo dessa atividade, percebeu-se que vários 

conseguiram importantes avanços, como um simples pegar no mouse sem medo ou 

serem auxiliados pelos colegas que tiveram mais facilidade de aprendizagem. 

Inicialmente, o e-mail, tinha como objetivo apenas trocar informações entre 

computadores interligados por meio da Internet. Para isso, dentro do ambiente escolar, é 
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importante destacar algumas questões fundamentais a serem trabalhadas com a 

utilização do e-mail: desenvolvimento da escrita, anexar documentos ou imagens, trocar 

informações, enviar links, manusear teclado e mouse. Ter e-mail hoje é essencial para 

que os estudantes possam se cadastrar nas redes sociais ou em sites de emprego.  

Ao final de cada aula, os estudantes foram perdendo o receio de manusear o 

teclado, o mouse e as possibilidades que essa nova ferramenta poderia proporcionar, na 

medida em que percebiam que o computador só realizava os comandos que eles davam. 

Isso demonstrou a necessidade de destacar o diálogo estabelecido entre o computador e 

o indivíduo para o funcionamento da máquina. Tal percepção pode diminuir o temor 

que os iniciantes no uso do computador têm antes mesmo de manusear a tecnologia. 

Diante da empolgação que estavam apresentando, os estudantes realizaram uma 

atividade de pesquisa sobre o tema sugerido pela professora: Outubro Rosa, e, assim, 

produzirem seus textos a partir das informações coletadas. O interessante é que a 

maioria dos estudantes se preocupou em pesquisar em sites que julgavam ser confiáveis, 

pois, a todo instante, quando abriram o site, chamavam a Articuladora para saber se o 

site era seguro. Em alguns casos, reclamaram do excesso de informação. 

Interessante destacar que, antes de digitar o texto, os estudantes foram anotando 

as informações sobre a temática no caderno, para depois abrirem o Word e começarem a 

digitar. Muitos deles alegaram que era para não esquecer a informação, mesmo o site 

estando aberto para consulta. Isso mostra a importância do registro para memorização e 

a segurança que traz para eles. Ressalta-se que essa experiência com o Word foi 

significativa para dar continuidade nas aulas, pois a compreensão dos recursos auxiliou 

os estudantes a identificar o título do texto e sua função, o que antes era difícil para 

alguns. Essa compreensão também influenciou na percepção das palavras em destaque 

no texto impresso, bem como na separação silábica.  

A utilização das redes sociais – Facebook, Whastapp, Instagram, Twitter – é 

uma alternativa para a construção do relacionamento entre estudantes e professores, 

como se fosse uma plataforma de troca de informação e comunicação, a exemplo de 

compartilhar informações e ideias sobre os conteúdos trabalhados em sala, criar 

comunidades de aprendizagens, bate-papo para esclarecimento de dúvidas, entre outros, 

conforme afirma Lorenzo (2013, p. 20), “a rede social é uma das formas de 

representação dos relacionamentos afetivos ou profissionais dos seres entre si, em forma 

de rede ou comunidade”, uma vez que permite a democratização do acesso ao mundo 
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virtual, facilitando e fortalecendo o envolvimento dos estudantes, criando um canal de 

comunicação por meio do compartilhamento de informações ou de recursos, divulgando 

conteúdos e promovendo a cidadania. 

Outra mídia digital importante para o desenvolvimento da aprendizagem do 

estudante da EJA é a utilização de jogos educativos, principalmente nas áreas da 

matemática (raciocínio lógico) e da alfabetização, pois, trabalhando de forma lúdica, 

com desafios diversos, o estudante cria estratégias na resolução de problemas, o que 

promove a construção do conhecimento no processo de ensino-aprendizagem. Cabe 

ressaltar que a escolha dos jogos também perpassa pelo processo da pesquisa, em que 

cada estudante também pode selecionar o site do jogo em pesquisa realizada no Google.  

Os estudantes gostaram bastante dessa aula, pois aqui puderam, na visão deles, 

aprofundar o conhecimento adquirido em sala, principalmente em Língua Portuguesa e 

Matemática. Além disso, ainda escolheram os jogos que queriam, por meio da pesquisa. 

Nesse processo, foi necessário deixar disponível alguns sites educativos mais utilizados 

pelos estudantes da escola como, por exemplo, http://www.clickjogos.com.br; 

http://passatempo.ig.com.br/jogos; https://rachacuca.com.br/jogos. No entanto, alguns 

estudantes preferiram pesquisar sozinhos os sites de jogos, para ver se “achavam” algo 

diferente. Isso mostra a segurança que as aulas trouxeram a cada um deles. Esse recurso 

tecnológico não é a base da educação, mas uma ferramenta facilitadora para a aquisição 

de conhecimentos e troca de experiências. 

Em função disso, a ideia foi analisar as propostas da Educomunicação e a 

Educação Midiática para a mobilização de estudantes da EJA, em seu processo de 

ensino-aprendizagem. Entre tantas mídias disponíveis, no planejamento do projeto 

foram inseridos: e-mail, pesquisa de conteúdo, jogos e redes sociais, com abertura para 

outras que surgissem ao longo das aulas. Foi realizado um planejamento para 8 aulas, 

contendo atividades diversificadas, envolvendo o uso das mídias digitais dentro do 

contexto escolar, isto é, ações e estratégias para inserir os estudantes no ambiente 

virtual, de modo prático e eficiente, sem assustá-los. 

 

Considerações Finais 

 

Ao final do projeto, o que chamou a atenção foi a satisfação dos estudantes em 

participar das aulas. Quando se trabalha com estudantes da EJA, tem-se que ter muito 

cuidado e afetividade, observando o limite de cada um, verificando o nível de 
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alfabetização individual. Isso só vem a reforçar que a presença das mídias digitais 

dentro da realidade da EJA estimula os estudantes no processo de ensino e 

aprendizagem devido às inúmeras possibilidades que um recurso como o computador 

oferece. Muitas atividades ainda podem ser desenvolvidas, desde retomar a ideia de 

pesquisa, tema com muitas reclamações em função de considerarem que foram poucas 

as aulas, até o auxílio no envio de e-mail ou navegar nas redes sociais. O uso do 

computador promove a aprendizagem, colocando esse processo também nas mãos do 

estudante, oportunizando a autonomia e interação com os demais, por isso a importância 

em ter profissionais preparados para planejar e ministrar aulas sobre as mídias digitais. 

Além disso, quando se apropriam das tecnologias, em especial, as mídias 

digitais, os estudantes têm a possibilidade de se tornarem indivíduos diferenciados e, de 

alguma maneira, capacitados para explorar o potencial pedagógico que a tecnologia 

oferece. Para isso, deve haver uma familiaridade entre o docente e a utilização das 

mídias. A inserção das tecnologias em sala de aula, como, por exemplo, o computador, 

também atende à preocupação de preparação dos estudantes para a participação social e 

para a mudança da realidade de seu grupo, sendo, de fato, sujeitos socioculturais, 

superando suas próprias limitações. 

Os resultados obtidos com esse projeto demonstraram que a intervenção do 

gestor nas ações pedagógicas permite aliar a qualidade do ensino oferecido pela escola 

com a realidade que a cerca. Esse envolvimento possibilita reflexões acerca da 

aprendizagem dos estudantes junto aos professores. 

Dessa forma, o desenvolvimento do projeto foi apenas o ponto de partida para 

uma possível mudança real na vida de cada estudante da EJA que, muitas vezes, coloca-

se à margem de tudo, principalmente em relação à tecnologia. Cabe ao profissional com 

conhecimentos educomunicativos auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes, proporcionando integração com as mídias digitais, que podem excluir os não 

letrados virtualmente, em especial, os estudantes da EJA Fase I (1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental).  

Assim, a escola, em especial a pública, não deve ficar alheia a este 

conhecimento, cabendo ao professor articular em todos os componentes curriculares a 

utilização das tecnologias e mídias, contextualizando o seu planejamento, utilizando o 

tablet, o celular, o notebook, os computadores inseridos na escola, colaborando para que 

cada educando se torne um cidadão tecnológico e que isso o impulsione na 
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internalização e apreensão de conhecimentos, tornando-o melhor como pessoa, 

almejando ideais que os levem ao sucesso dentro e fora da escola. 

 
Tecer redes de conhecimento na escola significa assumir a ótica da interação e da 

colaboração entre estudantes, professores, funcionários, dirigentes, especialistas e 

comunidade. Nessa perspectiva, o professor trabalha junto com os estudantes e os 

incentiva a colaborarem entre si, o que favorece: "uma mudança de atitude em relação à 

participação e compromisso do estudante e do professor, uma vez que olhar o professor 

como parceiro idôneo de aprendizagem será mais fácil, porque está mais próximo do 

tradicional”. Enxergar seus colegas como colaboradores para seu crescimento, isto já 

significa uma mudança importante e fundamental de mentalidade no processo de 

aprendizagem (BEHRENS; MASETTO, 2006, p. 141). 

  

Uma prática pedagógica competente, que acompanhe os desafios da sociedade 

moderna, exige articulação entre a sala de aula e o uso das tecnologias, tendo como 

instrumento o computador e a rede de informações como suportes relevantes na 

proposição de uma ação docente inovadora. Esses recursos devem ser utilizados para 

subsidiar uma metodologia de ação docente baseada nas aprendizagens, nas 

competências e nas habilidades que o docente quer desenvolver com seus estudantes.  

Para tanto, a Educomunicação busca rever conceitos tradicionais de 

Comunicação dentro da Educação, interferindo socialmente na vida do educando, a fim 

de socializar e criar alternativas para mantê-lo agregado a uma nova visão de ensino ou 

mesmo a um novo currículo, auxiliando o estudante a não evadir da escola, por meio de 

ações que estimulem atividades de produção artística e de aulas teórico-práticas, tanto 

em sala quanto no laboratório de informática. 
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