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1. RESUMO: A partir de uma reflexão teórica sobre a modalidade educativa de 

EJA, alicerçada em um ideário que valorize o dialogo e a participação como 

meios de construção e condução do ser histórico, o estudo bibliográfico sobre 

as “Políticas públicas direcionadas a inserção de tecnologias no segmento de 

Eja e de Educação Especial” caracteriza-se pelo contexto histórico em que se 

deu o desenvolvimento inicial das “Tics” no Brasil e sua busca pelo 

desencadeamento do processo de informatização da sociedade brasileira; por 

políticas públicas direcionadas a informática educativa e, ainda, pela inserção 

de tecnologias educacionais no processo de alfabetização e de ensino na 

educação de jovens e adultos, em atendimento às novas exigências culturais 

derivadas de um novo montante filo-tecnológico, em constate mudança e 

desenvolvimento expansivo, principalmente o que tange a sua complexidade. 

2. INTRODUÇÃO: Com vistas às dificuldades que os jovens e adultos 

apresentam no processo de aprendizagem, na busca do reconhecimento e da 

apropriação dos novos meios de sociabilização endógenos aos processos 

tecnológicos, principalmente aqueles que estão intrinsicamente ligados ao 

ciberespaço e a cibercultura, tanto direta quanto indiretamente, e, que podem 

ser considerados ferramentas essencialmente necessárias à qualificação 

constante que responda a altura, demandas educacionais estreitadas a um 

marco global e que propicie inserção e inclusão social, é que se pretende 

ampliar subjetiva e objetivamente a percepção destes meios e de seus fins 

específicos, mas, sobretudo, a criticidade formativa a respeito dos objetivos 

deste novo universal. Que se concretizam e se afirmam diante de conduções 

impositivas. Esta pesquisa se vê ainda, norteada pelos possíveis modos de 

aplicação prática de tecnologias educacionais em sala de aula, de 

compreensão desses novos espaços, como fonte de uma nova cultura, 

fundamentada nas mais recentes influências tecnológicas. Procurando 

identificar problemas constituídos pela falta de acesso ao conhecimento 

produzido dentro de tais estruturas, em contraposição a emergente 

necessidade de domínio e aprimoramento na área, com a possibilidade de 

configurar e oportunizar maneiras de intervenção na prática do ensino da 

informática educativa na educação de jovens e adultos, em detrimento das 

rápidas mudanças tecnológicas. 



3. OBJETIVOS: Identificar e compreender políticas públicas que vigorem e 

assegurem o desenvolvimento de tecnologias educativas, bem como sua 

intercalação no segmento do ensino-aprendizagem da educação de jovens e 

adultos; entender, conceitualmente, a importância da inserção de tecnologias 

no processo de escolarização, as ressignificações que permite ao trabalho e à 

produção, além de influências significativas nas relações humanas, 

contemporânea e moderna; inferir reflexões propositivas sobre o sistema de 

educação conforme uma égide tecnológica que acompanhe o conhecimento 

por ela produzido e que passe a interagir com ele, sustentando-se em 

parâmetros de educação que se estabelecem globalizadamente. 

4. METODOLOGIA: Com base em estudos já elaborados, compostos por 

publicações periódicas, jornais, e revistas, mas sobre tudo, e, principalmente, 

por livros e artigos científicos, esta pesquisa configura-se como bibliográfica, 

o que nos permite a construção de hipóteses alicerçadas na frequência de 

acontecimentos; estrutura suas bases em conceitos marcadamente marxistas 

e segue uma orientação teórica que se organiza no seio do materialismo 

histórico, assim como se desdobra por meio de uma abordagem metodológica 

com vistas quantitativas, mas bem longe de desconsiderar questões 

qualitativas inerentes a uma análise diversificada, das inúmeras posições 

constituídas a respeito do problema proposto neste trabalho. 

5. DESENVOLVIMENTO: Levantamento preliminar e pesquisa bibliográfica; 

elaboração do plano provisório do assunto; Identificação e leitura das fontes; 

relação e coleta de dados; Tomada de apontamentos e fichamento; 

composição e organização lógica do assunto a partir de princípios 

constituídos no plano provisório; redação do relatório final; 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: Ao considerarmos todo o desdobramento 

histórico da educação brasileira, em principio, e, por meio de uma 

comparação, as diferenças educacionais entre os Estados Unidos da 

América, França, e nosso país, por exemplo, entenderemos, ainda que 

superficialmente, alguns dos motivos pelos quais nossa nação não 

desenvolve tecnologias de expressão como as feitas no Japão ou até mesmo 

na China. Como o processo de informatização da sociedade Brasileira, que 

teve seu inicio tardio, e um desenvolvimento extremamente lento, incorporou 

a cultura de importação tecnológica, condicionando-nos ao acesso e 



reconhecimento deste “novo universal”, com relativo atraso. De que modo à 

ausência da apropriação, bem como de construção do conhecimento 

estabelecido dentro das novas fontes, formas e estruturas tecnológicas 

podem, em um futuro não tão distante, reafirmar e ainda ajustar meios e 

caminhos de desqualificação e exclusão, uma vez que os avanços científicos 

e tecnológicos vêm se desenvolvendo dentro de uma escala infinita de 

evolução, seja na construção e (ou) na utilização do conhecimento, causando 

um enorme distanciamento entre os que detêm tanto as fórmulas quanto os 

caminhos deste novo universal e os que necessitam aprender, 

acompanhando todo este avanço. É pensando em possíveis acarretações 

como: a enorme alta do desemprego, emancipação do crescimento 

inflacionário (aliado à eclosão da população mundial), enfraquecimento das 

instituições públicas, tanto quanto o que se refira à administração assim como 

ao corpo técnico, que se deve considerar, portanto, a eminente necessidade 

de se adequar as exigências e padrões estabelecidos como parâmetros para 

um novo modelo de organicidade e sociabilização, cabendo às mais diversas 

modalidades educativas, com destaque a instituição escola, que já não se 

caracteriza como fonte irrevogável e única de obtenção de conhecimento e 

que precisa, urgentemente, reavaliar suas metodologias e práticas didáticas, 

reconstruindo a responsabilidade de se organizar e fomentar práticas 

pedagógicas que mantenham constante processo de interação com o mundo 

tecnológico, apoiando-se, obviamente, em políticas públicas voltadas para 

inserção de tecnologias educativas que assegurem seu pleno 

desenvolvimento, além de um enorme investimento em tecnologias físicas e 

artificiais para os ambientes educativos. 
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