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EIXO 8: POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL E ESCOLAR NA EJA 

RESUMO 

Os diálogos a respeito da gestão dos saberes e dos possíveis métodos pedagógicos vêm 

ampliando cada dia mais nos espaços educativos. Desse modo, as discussões geradas por Paulo 

Freire transcorreram distintas áreas do conhecimento humano, dentre elas as das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TIC) e suas contribuições no contexto da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Sendo assim, o objetivo deste estudo é refletir sobre a inserção das 

TIC na EJA a partir de contribuições da pedagogia freireana. O caminho metodológico pautou-

se em análises de revisões teóricas que contextualizam as experiências e os conceitos do 

questionamento relacionado com as TIC, segundo a metodologia pedagógica aplicada à EJA 

concebidas por Freire. Sob esta ótica, salientamos que as teorias e as reflexões de Paulo Freire 

a respeito das concepções sobre a Educação de Jovens e Adultos e a utilização das TIC na 

educação é um passo imprescindível e relacionado à prática docente, pois permite a execução 

e o exercício adequado da formação profissional. O resultado é a perspectiva de compreensão 

sobre a inserção das TIC nas práticas pedagógicas por parte dos professores na Educação de 

Jovens e Adultos. É refletindo sobre a realidade contemporânea, que se nota que a EJA 

paulatinamente vem se tornando mais inclusiva, que integra a cada dia mais alunos com 

necessidades educativas peculiares. Sendo assim, surge o questionamento: como seria a escola 

para todos da qual Freire tanto defende? Freire (1992) relata a educação é uma ferramenta 

imprescindível para a vivência humana. Contudo, não se torna uma ação permanente caso não 

esteja amparada por uma metodologia de ensino-aprendizagem que possibilite aos indivíduos 

encontrar caminhos inovadores, através de uma discussão destemida, de uma análise profunda 

da problemática vivida em sociedade. Freire defende a construção de um processo educativo 

que aguce o senso crítico e não somente ensine o aluno a leitura e a escrita. Portanto, embora 

haja uma discussão das TIC na EJA, há uma necessidade de realização de leituras a respeito da 
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escola e de suas barreiras, na intermediação de novos conhecimentos, linguagens e mediações 

diversas. Ou seja, focar o processo educativo na compreensão de como o professor tem 

procurado inovar e contextualizar seu exercício pedagógico no âmbito escolar, visto ser este 

local de desenvolvimento para o convívio social e a preparação para a vivência e para o mercado 

de trabalho (SANTOS, 2016). Para Freire (2007), o objetivo maior da educação é conscientizar 

o aluno. Isso significa levá-lo a entender sua situação de oprimido e a agir em favor da própria 

libertação. Sendo assim, é possível aprender a escrever sua vida, como autor e testemunha de 

sua própria história, para tornar-se responsável por ela. Em observação a este contexto, se pode 

analisar que há um grande desafio a ser enfrentado pela EJA na era atual, que é desenvolver 

nos indivíduos uma criticidade adequada para interatuar e conviver de forma ativa em uma 

conjuntura globalizada, que considere a celeridade com que as informações são geradas e 

distribuídas. Interligadas a tudo isto estão as TIC, que se tratam de um aglomerado tecnológico 

que intervêm e intermedia os procedimentos informacionais e comunicativos das pessoas. 

Segundo Libâneo (2004 apud OLIVEIRA, 2012), o mundo testemunha atualmente às claras 

mudanças, como caráter internacional econômico e as inovações tecnológicas em diversas áreas 

do conhecimento. Tais mudanças levam à modificação no perfil desses diferentes profissionais 

de educação, comprometendo os sistemas de educação, acima de tudo os pedagogos, que atuam 

de forma direta, no procedimento de difusão das técnicas pedagógicas do conhecimento. Esta 

afirmação compõe uma das fundamentais premissas defendidas por Freire, que discute que o 

exercício pedagógico deve analisar a conjuntura de vida dos alunos como conteúdo de base, 

levando-os à autocompreensão como indivíduos culturais, oriundos e que cultivam suas 

tradições. Por isso, podemos afirmar que, a cada dia, torna-se mais intensa a força que as 

inovações tecnológicas podem atuar no agenciamento da qualidade e da igualdade na educação. 

Todavia, podemos afirmar que se trata de um processo de desenvolvimento humano que ainda 

é intensamente caracterizado pela disparidade social e pelo baixo nível de desempenho dos 

educandos, isto pode ser demonstrado pelos índices avaliados oficialmente (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2014). E as escolas, geralmente, parecem não ter percepção de que essas 

modificações conduzem para alterações nos procedimentos educativos e para o alargamento e 

inclusão da cultura digital nos exercícios pedagógicos (OLIVEIRA, 2012). Dentro deste 

contexto, Freire (1987) afirma não haverá ensino sem pesquisa e vice-versa. Ambos se 

encontram inseridos um no outro. Para este autor, o ato de pesquisar tem o propósito de 

examinar, sendo que é a partir deste exame que se pode intervir, educar e autoeducar. A pesquisa 

tem a função de ampliar o conhecimento do que ainda não é manifesto e compartilhar ou 

expressar o novo. Para Freire (2007, p. 97): “Quanto mais crítico um grupo humano, tanto mais 

democrático e permeável, em regra. Quanto menos criticidade em nós, tanto mais ingenuamente 

tratamos os problemas e discutimos superficialmente os assuntos”. A existência se constrói com 

a aprendizagem e o ensino sendo uma dinâmica que acontece constantemente no cotidiano das 

pessoas, pois, entendemos que a educação é uma ação constante na vida de todos. Para tanto, 

há uma necessidade de haver melhor preparação no desenvolvimento dos pedagogos, 

especialmente nos cursos de Pedagogia ofertados. Faz-se necessário que as instituições de 

ensino comecem a fazer a gestão dos saberes necessários para uma boa formação humana, 

considerando e implementando um diálogo entre os núcleos curriculares do curso, para garantir 

a formação plena dos futuros profissionais e as reivindicações sociais. Em virtude dos avanços 

tecnológicos, que vêm se estabelecendo na sociedade atual, é de suma importância que se 

conheçam as possibilidades e os resultados desse processo para o nosso dia-a-dia. Nessa 

interpretação, se faz indispensável uma educação escolar mais comprometida e questionadora, 

apropriada para suscitar maior significação a respeito do que se irá trabalhar com o aluno. O 

efeito dos resultados da educação é trazer respostas a uma necessidade: a aprendizagem do 
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aluno. Assim, a educação e a aprendizagem abrangem o pesquisar (SANTOS, 2016). Neste 

sentido, a partir da década de 90, devido ao fenômeno da globalização, o mundo da virtualidade 

foi inserido na educação por meio do processo tecnológico, que veio para revolucionar a prática 

pedagógica e epistemológica (ALMEIDA, 2015). Este foi um contexto questionado por Freire 

em distintas ocasiões observando a necessidade de haver um diagnóstico para se fazer uma 

política determinada para a tecnologia, para que ela possa se voltar para orientar a consolidação 

de um procedimento metodológico, demonstrando que a tecnologia se faz presente em todo o 

mundo sendo usada em distintas áreas de atuação, procurando fortalecer o exercício da 

qualidade absoluta da educação. Na visão de Freire (1967) não existe coisa alguma que mais 

conteste e danifique a inserção social do que uma educação que não lance o aluno aos 

conhecimentos do debate e da análise dos problemas. É necessário proporcionar chances para 

que o aluno possa apropriar-se do conhecimento, para saber viver em sociedade. Para tanto, 

faz-se necessário meditar a respeito da emancipação difundida por Freire (1992), que tem seu 

embasamento numa atividade educacional, recebendo a significação humanista e, nesta 

definição, a conceito aqui demonstrado tem correlação com a sua reflexão, por partir da noção 

do princípio de que as inovações tecnológicas podem trazer contribuições para fortalecer o 

processo de humanização ajustada na dialética e na busca por uma consciência que se produz 

partindo do ingresso, do aprendizado e pela busca de uma verdadeira cidadania. É válido 

observar ainda a ideia de Paulo Freire (1996, p. 25), ao descrever que: “Ensinar não é transferir 

conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. A partir 

deste significado, acredita-se que, com a inclusão das TIC, o indivíduo que instrui está 

aprendendo ao ensinar reciprocamente. O autor ainda lembra que “[...] aprender precedeu 

ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender” 

(p. 26). Voltando-se ao contexto das inovações tecnológicas, Freire (1995) comenta que a 

educação não se reduz somente à prática, porém não se pode educar sem a mesma. Para ele a 

utilização de computadores no processo de ensino-aprendizagem serve como alavanca de 

impulso para ampliar a capacidade analítica e inventiva do educando. E que tal processo irá 

depender de quem o utiliza, em benefício de uma finalidade maior. Logo, percebemos que as 

TIC são postas como interfaces efetivas na educação escolar. A respeito da gestão dos saberes 

sobre a utilização das inovações tecnológicas na prática pedagógica a partir das reflexões de 

Freire, as TIC utilizadas no sistema educacional podem se considerar valiosos recursos para a 

escola nas mãos de educadores e de alunos de senso crítico, criativos, proativos e entusiastas. 

Tal utilização deve-se não apenas pelo fato de serem novidade, porém porque elas evidenciam 

que tem o poder de ser fundamentais na metodologia de ensino-aprendizagem, e assim, como 

diversidade da potencialidade pedagógica que pode agregar às práticas educativas. Contudo, 

ainda percebemos que, embora venha ocorrendo todas essas modificações no cenário educativo, 

a escola permanece inerte às mudanças. Concluímos observando que a estrutura da sala de aula 

permanece dando privilégio às carteiras em fila. Os professores prosseguem sendo formados 

para desempenhar a atividade de somente transmitir dados de uma disciplina. E ainda no que 

diz respeito às tecnologias, quando introduzidas, somente trocam antigos instrumentos, 

acrescentando um valor diminuto ao processo pedagógico. A lousa digital equivale a lousa 

tradicional, o livro em papel se transforma em digital, os buscadores na internet substituem as 

enciclopédias, contudo a dinâmica da sala de aula ainda se conserva inalterada. Já o educador, 

de acordo com as reflexões feitas por Freire, necessita compreender que tais procedimentos são 

elementos essenciais de um exercício pedagógico e igualitário, entendendo a obrigação de se 

adaptar a estas ideias para as necessidades da educação.  

Palavras-chave: Educação. Tecnologias da Informação e da Comunicação, Educação de 

Jovens e Adultos. 
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