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1- Tópicos de Interesse relacionados:
• Aspectos sociais, políticos, educacionais e culturais das tecnologias contemporâneas;
• O novo perfil de alunos e professores na era digital;
• Escolas do Século XXI. 

2- Descrição:
A EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Escola Neli  Betemps realiza anualmente um 

seminário interdisciplinar. No ano de 2012, o tema abordado foi “Saúde: Equilíbrio do ser”.
Partindo da concepção pedagógica de Paulo Freire, os trabalhos realizados partem de falas 

significativas obtidas pelos alunos nos trabalhos com grupos focais.
Realizando esta atividade com a totalidade 6, chamou atenção a seguinte fala:  “Eu ficava 

sem dormir, meu pai ficava com um cabeção, pois passava direto na frente do computador”.
A partir desta fala, organizamos várias aulas com propostas de conversa sobre o tema, lemos 

textos diversos, onde os autores se posicionavam contra e a favor do uso das TICs, especialmente 
do  computador  e  da  internet  e  realizamos  uma pesquisa  de  campo a  fim de  observar  como a 
comunidade da EJA utiliza as TICs dentro e fora da escola.

A pesquisa envolveu sessenta (60) pessoas (alunos, professores e funcionários da EJA) e foi 
realizada de 26/10/2012 a 06/11/2012.

Dados obtidos:
• A comunidade da EJA utiliza com frequência as TICs (17,98% dos envolvidos na 

pesquisa  tem acesso  a  computador  com internet;  44,86% utiliza  computador  em casa;  23,36% 
utiliza o computador na escola; 41,67% fica conectado à internet menos de duas horas por dia...);

• A maioria  dos  envolvidos  na pesquisa (83,87%) concorda  que  o uso inadequado 
dessas tecnologias pode ocasionar danos à saúde (física, emocional e social);

• Vivemos  na  era  digital,  não  podemos  negar  que  essas  tecnologias  ganham mais 
espaço a cada dia, por isso é preciso aprender a lidar com elas.

Os alunos da Totalidade 6 apresentaram o resultado da pesquisa no dia 05/12/2012, durante 
a realização do 11º Seminário da EJA e o trabalho apresentado pelos alunos encontra-se disponível 
em: www.escolanelieja.blogspot.com 

3- Objetivo:
O objetivo  principal  deste  trabalho  é  traçar  um  perfil  da  comunidade  da  EJA (alunos, 

professores  e  funcionários)  quanto  ao  uso das  TICs dentro  e  fora  da escola.  Já  que  surgiu  no 
trabalho com grupos focais que muitos adolescentes ficam até tarde na internet, que esse fato causa 
desconforto na família e que o seminário interdisciplinar do ano de 2012 abordava o tema saúde, 
pensou-se em fazer um trabalho que avaliasse se o uso das TICs provoca doenças ou desequilíbrio 
no ser, bem como quais as melhores formas de usar as TICs sem causar danos à saúde física, social 
e emocional dos alunos. 
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