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EIXO TEMÁTICO 4: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta a pesquisa bibliográfica sobre projetos de intervenção, que revelam uma 

relação entre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e as Tecnologias da Comunicação e 

Informação (TIC) em 08 dissertações, produzidas e defendidas no Mestrado Profissional em 

Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) de 2013 a 2014. A pesquisa chamou a atenção para o 

aumento significativo de produção, cuja temática relaciona EJA e TIC no estado da Bahia. O 

objetivo desta pesquisa foi de realizar um estudo da arte acerca de projetos de intervenção 

propostos em dissertações do MPEJA entre os anos de 2013 e 2014, que se debruçaram sobre 

a relação entre EJA e TIC, evidenciando os estudos em EJA, que sucumbiram a uma 

intervenção, subsidiada pelas TIC, mostrando a apropriação pedagógica das tecnologias pela 

educação de jovens e adultos. De que forma as pesquisas que envolvem EJA e TIC, como 

categorias de estudo e propostas de intervenção têm contribuído para o fortalecimento da EJA 

no estado da Bahia? É a problemática, norteadora deste escrito. As dissertações trataram sobre 

Formação do professor; EJA, TIC e Paulo Freire; Multirreferencialidade; Escolarização. A 

pesquisa mostrou que os projetos pesquisados buscaram propostas pedagógicas inovadoras, 

voltadas para a valorização da aprendizagem dos sujeitos da EJA, levando em conta as mais 

variadas realidades apresentadas em seus contextos de pesquisa, fazendo verificar que as 

intervenções são locais, mas que conduzem à reflexão e ação globais, podendo ser deslocadas 

e adaptadas a outras realidades. Quanto à categoria TIC, as dissertações trouxeram o 

computador com acesso à internet. Teoricamente, houve um entendimento desse artefato 

como um advento sócio técnico. Na intervenção, coube o lugar de recurso pedagógico. Para 

subsidiar essa discussão, esse trabalho foi pautado em Bonilla e Souza (2011) e Lévy (1999) 
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sobre tecnologias da comunicação e informação, Marconi e Lakatos (2002) e Gil (2002) sobre 

pesquisa bibliográfica e Freire (1995) sobre EJA. 
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Tecnologias da Comunicação e Informação na EJA é temática que vem cada vez mais 

conquistando espaço nas discussões em Educação. A Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), através do Programa de Pós-graduação em Educação, mais especificamente, por 

meio do Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), ao qual está 

vinculado o Grupo de Pesquisa Gestão, Organização e Políticas Públicas em Educação 

(GEPE) marca a sua importância, quando traz para a discussão o uso da tecnologia na 

educação.  Tratar de TIC na EJA é acreditar que a relação com a tecnologia é irreversível e a 

ela precisa ser destinado estudo que corrobore para o bom desempenho do seu papel. Querer 

atrelar EJA e TIC é não perder de vista a dinâmica social imposta pelo Mundo. É saber que a 

Tecnologia da Comunicação e Informação é, no mínimo, possibilidade de caminhos, de 

escolhas, de inclusão, de aceite, de comunicação. Sendo assim, “(...), abrem-se possibilidades 

para variadas formas de comunicação e de diferentes linguagens, o que potencializa os 

processos de aprendizagem e produção de conhecimento. ” (BONILLA; SOUZA, 2011) 

No presente estudo, registrou-se um olhar, baseado nas dissertações, compreendidas 

no período de 2013 a 2014, que abordaram as mudanças ocorridas com a inserção das 

tecnologias da comunicação e informação na educação, em especial, na EJA, bem como na 

sociedade civil brasileira como um todo. As pesquisas apresentaram diversas abordagens 

científicas, seguindo correntes hermenêuticas e embasadas por teóricos de vanguarda.  O 

estudo realizado pautou-se na pesquisa bibliográfica, que “(...) propicia o exame de um tema 

sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. ” (LAKATOS; 

MARCONI, 2002) para analisar os trabalhos defendidos por pesquisadores do MPEJA no 

campo da EJA, relacionado ao uso pedagógico das tecnologias da comunicação e informação 

na Bahia.   

Para Gil (2002. p 44), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante 

quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. 

Pesquisas ricas em detalhes e recheadas de informações, feitas pelos 

pesquisadores/educadores para investigar a utilização de TIC na EJA, provocaram a 

necessidade de proposições intervencionistas, de cunho didático-metodológico, visando a 

disseminação de conhecimento na área, além de melhora da qualidade da educação, 

vislumbrando o empoderamento dos sujeitos da EJA, porque “(...) oferecer condição ao 

usuário para apenas acessar computadores não consegue dar conta de atender as demais 

necessidades e desejos dos sujeitos e das comunidades.” (BONILLA; SOUZA, 2011) Por fim, 

as pesquisas mostraram propostas de intervenção variadas no campo metodológico, como 

possibilidades didáticas de baixo custo e de impacto significativo para as políticas de 

permanência dos discentes na escola, que perpassaram, principalmente, pela formação, 

voltada para o uso pedagógico de TIC, de docentes, para que pudessem atuar como 

mediadores da aprendizagem, ao mesmo tempo em que assumissem a condição de aprendizes.  



 

____________________________________________________________ 
 I REUNIÃO REGIONAL SUL DOS ALFAEEJAs 

3 

 As dissertações apontaram, ainda, para a aprendizagem contextualizada, repleta de 

sentidos e que para isso, seria fundamental atribuir a devida importância ao conhecimento 

prévio do discente da EJA, com o enfoque na promoção da interação entre o alunado da EJA e 

as tecnologias da comunicação e informação.  

A contemporaneidade traz docentes que não podem perder de vista o domínio de 

educandos sobre a tecnologia; não podem perder de vista, também, que esse domínio 

tecnológico, muitas vezes, supera ou se sobrepõe a outras carências, limitações, necessidades 

julgadas pelo docente em relação ao discente, em outros aspectos. Dessa forma, a utilização 

pedagógica das TIC se configura um importante instrumento de interação social e é 

potencializadora no desenvolvimento de cognições complementares pelo sujeito da EJA, as 

quais subsidiam uma aprendizagem efetiva para o mundo do trabalho. Portanto, o estado da 

arte exposto, embasado nas dissertações produzidas no MPEJA, comprovam contribuições 

para a formação de pesquisadores/professores no campo da EJA, atrelado ao uso pedagógico 

das tecnologias da comunicação e informação. Contudo, a metodologia adotada por permitir 

novos olhares sobre um olhar já percebido em outro momento da pesquisa, além de 

possibilitar a verificação já constatada, em termos, sobre a contribuição do uso da TIC em 

educação, fez abrir um novo horizonte de pesquisa rumo a uma discussão mais teórico-prática 

sobre o lócus da tecnologia, sobre o lócus em uma ótica comunicacional, isto é, há uma 

necessidade maior de se propor para a relação EJA e TIC, uma compreensão da cibercultura, 

o lócus da tecnologia, com o entendimento de que essa tecnologia está imersa num contexto 

dialógico, comunicacional, em que impera uma nova ordem comunicacional, ditadora de 

outras formas de relação e interação entre os sujeitos, em todos os âmbitos, sejam eles sociais, 

políticos, econômicos, educacionais. Vale ressaltar que “(...) o ciberespaço suporta 

tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções 

cognitivas humanas: memória, imaginação, percepção, raciocínio. ” (LÉVY, 1999) 
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