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O uso das tecnologias no ensino de jovens e adultos (EJA) é uma problemática pouco 
discutida, com enfoque na erradicação do analfabetismo que, inclusive é um direito 
de todos é, no entanto, deixado de lado a erradicação do analfabetismo digital. O 
ensino da EJA não é tão valorizado como o ensino regular, do mesmo modo não se 
preocupa com a qualidade de formação do aluno. Um tempo atrás era uma opção no 
planejamento executar uma aula com ferramentas digitas, hoje já é uma necessidade. 
Pois, com o passar dos anos as necessidades dos alunos se atualizam por tanto a 
educação deve caminhar junto a essas mudanças. Vale ressaltar a importância de 
incluir as TICs que consiste em formar um cidadão crítico, colaborativo, motivado, 
inserção social e a inclusão no processo de ensino já que, é comum no ensino regular 
a tentativa de aproximação da educação junto a tecnologia. O objetivo deste presente 
trabalho é mostrar como é visto a inclusão digital na modalidade EJA, tendo base em 
pesquisa de artigo e revistas digitais de cunho educacional. Para a realização desta 
escrita, foi utilizado a metodologia revisão bibliográfica através de leituras. Pelo estudo 
desenvolvido notou-se carência de preparação na formação dos professores, falta de 
prestigio da parte do Estado e falta de materiais necessário para dar respaldo ao 
professor para dar uma aula nova, leve e de qualidade. Foi visto que, os docentes se 
sentem inseguros para colocar em prática um planejamento com uso de algumas 
TICs, necessita o professor tomar um papel de mediador do processo de formação 
entre o aluno e a era digital. Para melhorar a qualidade da EJA precisa-se de um novo 
olhar, visando não apenas passar o básico para os estudantes, mas, estruturar uma 
nova forma de trabalhar sobrepondo o método tradicional e consci INCLUSÃO 
DIGITAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)entizar a importância da 
inclusão digital para os jovens e adultos no processo do ensino.   
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