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RESUMO  

  

A modalidade de ensino destinada a Educação de Jovens e Adultos, pode contemplar 
conteúdos que estejam relacionados ao contexto sócio cultural real dos alunos e estes 
poderão ser desenvolvidos por meio de uma metodologia diferenciada e com a 
utilização de recursos de ensino. Partindo dessa breve contextualização, a questão 
norteadora desse estudo foi: como o coordenador pedagógico e os professores que 
atuam na Educação de Jovens e Adultos concebem os recursos didáticos utilizados 
nesta modalidade de ensino? Coerente com esta indagação o objetivo geral deste 
estudo foi analisar como o coordenador pedagógico e os professores que atuam na 
Educação de Jovens e Adultos concebem os recursos didáticos utilizados nesta 
modalidade de ensino. Trata-se de uma pesquisa descritiva Gil (1999) de abordagem 
qualitativa Bogdan e Biklen (1994). Para o levantamento dos dados foram utilizados 
dois tipos de instrumentos: um questionário e uma entrevista. Foram sujeitos desta 
investigação, cinco professores que atuam de 1ª a 4ª série na Educação de Jovens e 
Adultos – EJA e um coordenador pedagógico. A pesquisa em pauta foi realizada em 
setembro de 2016, tendo como lócus da investigação uma escola da Rede Municipal 
de Educação, no município de Porto Velho-RO. Os resultados obtidos indicam que 
alguns professores atribuem valor aos recursos didáticos, no entanto, não os utilizam 
para potencializar a aprendizagem dos alunos. Diante de tais resultados, conclui-se 
que há necessidade de uma reflexão quanto às estratégias de ensino que atendam 
aos interesses e possibilidades dos alunos da EJA.   
 
  

Palavras-chave: Recursos Didáticos. Educação de Jovens e Adultos. Prática 
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ABSTRACT  

  

  

The teaching modality for Youth and Adult Education can include contents that are 
related to the actual socio-cultural context of the students and these can be developed 
through a differentiated methodology and the use of teaching resources. Based on this 
brief contextualization, the guiding question of this study was: how do the pedagogical 

coordinator and the teachers who work in youth and adult education conceive the didactic 

resources used in this modality of teaching? Consistent with this question, the general 
objective of this study was to analyze how do the pedagogical coordinator and the teachers 

who work in youth and adult education conceive the didactic resources used in this modality 

of teaching. It is a descriptive research Gil (1999) of qualitative approach Bogdan and 
Biklen (1994). Two types of instruments wer used to collect the data: a questionnaire 
and an interview. Five teachers from 1st to 4th grade in Youth and Adult Education 
(EJA) and a pedagogical coordinator were the subjects of this investigation. The 
research in question was carried out in September of 2016, having as a locus of the 
investigation a school of the Municipal Network of Education, in the municipality of 
Porto Velho-RO. The results indicate that some teachers attribute value to teaching 
resources, however, do not use it to enhance student learning. In view of these results, 
it is concluded that there is a need for reflection on teaching strategies that meet the 
interests and possibilities of the students of the EJA.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

  
Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente 

que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível 

ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos 

mulheres e homens perceberam que era possível – depois, preciso – 

trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar (FREIRE, 2002, p.12). 
 

Iniciamos com este fragmento de Freire (2002), pois o mesmo retrata a 

relação intrínseca entre o ensinar e o aprender, e como é significativo para os 

envolvidos nesta relação, educador-educando, inventar e reinventar meios que tragam 

subsídio para que ambos tenham êxito neste percurso de ensino-aprendizagem, em 

especial na Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Na modalidade EJA, na qual uma parcela da população busca a formação, 

para atuar na sociedade como cidadãos críticos e conscientes, de modo a sanarem 

problemas básicos visando sua autonomia, para tanto, precisam ler e escrever 

deixando seu contributo para história social. Outros procuram uma oportunidade no 

mercado de emprego, principalmente os jovens, por isso necessitam concluir seus 

estudos e ter uma formação, contribuindo para desenvolvimento do país.  

Nesta dinâmica, se evidencia que os professores poderão atuar como 

mediadores para o desenvolvimento do educando da EJA e interagir com esse, 

incentivando-o a prosseguir sua formação para ter acesso a vida cultural, política e 

profissional, proporcionando uma educação diferenciada e de qualidade. Gadotti e 

Romão (2005, p.74) afirmam:  

 
Partindo do princípio de que todo ser humano é capaz de aprender (e também 

ensinar), a relação professor/aluno torna-se um processo de constante mão 

dupla: os caminhos do ensino descortinam para a aprendizagem e esta revela 

instrumentos e mecanismos para o aperfeiçoamento do primeiro.  
  

Ao analisar este trecho, percebemos a necessidade de respeito mútuo, entre 

educador e educando propondo formas diferentes de aprendizagem, refletindo as 

estratégias e avaliando se há necessidade de mudanças para uma aprendizagem 

significativa, levando em conta os mecanismos e instrumentos para o ensino.  

A partir de trocas, conhecemos as necessidades do educando, transformando 

seus saberes em conhecimentos que serão aplicados no seu cotidiano. E o uso de 

instrumentos como recursos didáticos pedagógicos, tornam-se necessários como 

facilitador na assimilação dos conteúdos. Mas devem ser adequados a essa faixa 
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etária, mediante suas dificuldades e limites, e ligados à sua realidade tais como 

revistas, receitas, vídeos, filmes entre outros.  

Partindo desta contextualização, esta pesquisa tem como questão norteadora, 

a seguinte indagação: como coordenador pedagógico e professores que atuam na 

EJA concebem os recursos didáticos utilizados nesta modalidade de ensino? Em 

consonância com tal indagação o objetivo geral deste estudo é analisar como 

coordenador pedagógico e professores que atuam na EJA concebem os recursos 

didáticos utilizados nesta modalidade de ensino. Entendemos que para facilitar a 

compreensão dos conteúdos na EJA é necessário o uso de recursos nas aulas 

adequados à realidade do educando.  

 Na busca de resposta para a indagação acima mencionada, optamos por 

desenvolver uma pesquisa descritiva Gil (1999) de abordagem qualitativa Bogdan e 

Biklen (1994). Para o levantamento dos dados foram utilizados dois tipos de 

instrumentos: um questionário e uma entrevista. Foram sujeitos desta investigação, 

cinco professores que atuam de 1ª a 4ª série na EJA e um coordenador pedagógico. 

A pesquisa em pauta foi realizada em outubro de 2016, tendo como lócus da 

investigação uma escola da Rede Municipal de Educação, no município de Porto 

Velho-RO.   

 Para o desenvolvimento do presente estudo, estruturamos este trabalho em 

seis sessões: Na primeira seção apresentamos uma contextualização da problemática 

investigada e uma síntese do delineamento da pesquisa. Na segunda seção traçamos 

um breve histórico da educação de jovens e adultos, sua base legal, curricular e 

didática. Na terceira seção discorremos sobre a função, tipos, usos e disponibilidade 

dos recursos didáticos, bem como o papel do professor e sua relação com os referidos 

recursos e os alunos. Na quarta seção tratamos da caracterização da pesquisa e seus 

elementos. Na quinta seção apresentamos a configuração dos dados e sua análise. 

E na última seção tecemos as considerações finais, mediante aos resultados obtidos.         

  

  

 

 

 

 



13  

  

2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

  

 A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio, dando oportunidade a jovens e adultos para iniciar e/ou dar 

continuidade aos seus estudos. Assegurado pela lei o acesso ao ensino fundamental 

gratuito, o Estado de promover a educação de jovens e adultos, inclusive àqueles que 

a ele não tiveram acesso na idade própria, pela necessidade de trabalhar. Nesta 

perspectiva, fizemos um breve histórico das primeiras iniciativas de EJA no Brasil.  

  

  

2.1 Educação Popular: Breve histórico  

 

 A educação com jovens e adultos fez parte da Educação Popular, sempre 

esteve presente no contexto histórico brasileiro, inicialmente fazia parte do ensino 

elementar, entretanto não tinha relevância, era destinada aos trabalhadores pobres 

da cidade e do campo que não tinham domínio da leitura e escrita. Inicialmente foi 

ministrada na informalidade por religiosos, professores particulares e também 

associações comunitárias, no campo e na cidade.  

  
De início, a educação dos adultos está tratada em conjunto. Ela é parte da 

educação popular, pois a difusão da escola elementar inclui escolas noturnas 

para adultos que, durante muito tempo, foram a única forma de educação de 

adultos praticada no país. Mais tarde ganha autonomia e pretende-se que 

sua duração seja menor que a oferecida à população em idade escolar, ela 

passa a ser tratada como alfabetização e educação de base (ou educação 

continuada, como querem hoje alguns) (PAIVA, 1973, p.47).  
  

 No Brasil Colônia encontramos as primeiras formas de educação junto ao 

público adulto, principalmente indígenas e negros, voltada para assuntos religiosos. 

Segundo Paiva (1973, p. 165): "a intenção da Igreja era catequizar e a alfabetizar os 

índios e escravos, a transmissão do idioma português servia como instrumento para 

cristianização e aculturação dos nativos". Com a Reforma Pombalina, em 1759, os 

jesuítas foram expulsos, afetando mais a educação das elites do que a popular.  

 Com a vinda da família real para o Brasil (1808), se inicia um processo lento de 

implantação do ensino, primeiro para atender a demanda aristocrata. Depois, com a 

Independência surge a preocupação com educação elementar e se institui o Colégio 

Pedro II, e logo depois a preocupação com a Educação Popular e com o plano do 

ensino primário. Segundo Paiva (1973) até aqui a educação é encarada de forma 
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realista, realizada pelas instituições escolares, mas não determinavam o rumo da 

sociedade. 

 No Brasil Império vários órgãos públicos são instalados, inclusive o sistema de 

ensino. E com a Constituição de 1824, a educação, estabelecida desde Pombal, se 

torna livre do governo, abrindo o caminho para iniciativa privada, e a instrução primária 

se torna gratuita. Assim: 

 

Na verdade, só encontraremos tais escola quando já no Império, a sociedade 

brasileira começa a se transformar em face das novas condições de sua 

economia. O surto de progresso iniciado por volta de 1870 determina o 

surgimento de escolas para adultos nas diversas províncias e a partir dos 

anos 80 elas tenderão a multiplicar-se (PAIVA, 1973, p. 165).  
  

 Pela necessidade de mão de obra qualificada, exigindo reformas educacionais, 

criando escolas noturnas para adultos, como a maior parte de população era 

campesina e submetida as oligarquias, o ensino não tinha muito significado. A criação 

de cursos noturnos (1876) para analfabetos ocorreu com:  

  
A reforma Leôncio de Carvalho enfatizava a necessidade de promover a 

criação de cursos elementares noturnos; estava em discussão a Lei Saraiva 

e a ênfase sobretudo na educação dos adultos ligava-se a reforma eleitoral 

"para cujo o êxito poderosamente contribuirá o desenvolvimento da instrução 

popular”, pois tornava-se a eleição direta e introduzia-se a restrição ao voto 

do analfabeto (PAIVA, 1973, p. 71).  
  

 A partir daqui educação é vista pelos liberais como um instrumento de 

ascensão social e formação da sociedade através do voto.  

 Em faces as transformações vivenciadas pelo país, com as ideias liberais e 

capitalista, vão influenciando a educação e ao mesmo tempo ocasionando o 

povoamento das cidades com a industrialização. Período de efervescências das ideias 

gerando o “entusiasmo pela educação” 1  (PAIVA, 1973, p. 90). Essa mobilização 

acontece num período de mudanças culturais, políticas e econômicas que marcaram 

o país através da música, literatura, artes, medicina, entre outros.   

                                            
1 Este movimento que, por meio da difusão do processo educacional, voltou-se especialmente para a 
escola primária, escola popular. [...] alfabetizar significava proporcionar a aquisição de direitos políticos. 
Isto explica, em parte, o interesse nas discussões e disseminação da educação popular. Tais 
discussões, antes restritas ao Congresso Nacional ganham novas proporções fomentando desde o 
surgimento de editoriais pioneiros (Biblioteca de estudos pedagógicos e Coleção Pedagógica) a criação 
da primeira Universidade oficial brasileira (Universidade do Rio de Janeiro -1920). O entusiasmo marca 
a difusão da escola e o surgimento dos profissionais da educação². Disponível em: 
<http://retalhosepistemologicosdaeducacao.blogspot.com.br/2010/10/jorge-nagle.html >Acesso em: 21 
dez. 2016.   

http://retalhosepistemologicosdaeducacao.blogspot.com.br/2010/10/jorge-nagle.html
http://retalhosepistemologicosdaeducacao.blogspot.com.br/2010/10/jorge-nagle.html
http://retalhosepistemologicosdaeducacao.blogspot.com.br/2010/10/jorge-nagle.html
http://retalhosepistemologicosdaeducacao.blogspot.com.br/2010/10/jorge-nagle.html
http://retalhosepistemologicosdaeducacao.blogspot.com.br/2010/10/jorge-nagle.html
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 E com a vinda dos imigrantes foi formado um novo perfil de trabalhador, de 

homem livre e assalariado. O ensino era idealizado como solução para os todos os 

problemas da nação, surge a necessidade de sua difusão, em meados da década dos 

1920. Ele se refere ao ensino de crianças e, marginalmente, ao dos adultos acena 

para ampliação de oportunidades de instrução profissional. (PAIVA, 1973).  

 No início da de década de 1930, no Distrito Federal, Paschoal Lemme é o 

primeiro educador a publicar trabalho especificamente dedicado ao ensino dos 

adultos. Com o Manifesto dos Pioneiros em 1932 educadores reclamavam um plano 

unitário de ensino, no qual as reformas educacionais fossem vinculadas às reformas 

econômicas. No mesmo ano foi criado o Ministério de Educação e Cultura, órgão 

especifico da educação.  

 Com a Constituição de 1934, foi instituído a obrigatoriedade do ensino primário 

gratuito para todos (BRASIL, 2006, p.14). Aconteceu neste período uma preocupação 

com o homem rural chamada de "Ruralismo pedagógico", a fim de prender o   homem 

no campo, depois da III Conferência da Educação com o objetivo de conter migração 

e prover educação técnico-profissional nas cidades. A mobilização das entidades 

privadas na direção dos profissionais da educação, mais voltada para o rural e 

agrícola. Neste período foram fundadas associações e escolas e também aconteceu 

o 1º Congresso Nacional de Ensino Regional (1935), modelo copiado do México2.  

 A partir de 1935 em Brasília, durante o Estado Novo, muitas discussões foram 

travadas, ações governamentais foram implementadas. Posteriormente, devido ao 

resultado do Censo de 1940, mostrando a existência de 55% de analfabetos na idade 

de18 anos e mais (PAIVA, 1973). Consequentemente houve uma preocupação em 

preparar mão de obra para as indústrias. Desde 1937 se destacou a educação 

extraescolar, hoje conhecida como não formal.  

 Em 1941, o governo promove a Conferência Nacional de Educação (CNE), com 

a atuação voltada para sedimentar o poder com instrumento ideológico. Visava lutar 

contra o comunismo e preparar jovens no serviço militar mantendo o patriotismo. 

Preocupava-se com a preparação de mão de obra técnica-profissional, para tanto se 

alia ao empresariado.  

                                            
2 Baseado no ruralismo pedagógico mexicano e metodologia de Missões Rurais de Alberto Torres, de 

cunho assistencialista e sanitarista de ações rápidas de preceitos de higiene e civilidade, combatendo 

doenças, distribuindo medicamentos e alfabetizando por 5 meses. (PAIVA, 1973). ²  
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 Com o número alarmante de analfabetos surgiram as primeiras obras 

dedicadas ao Ensino Supletivo. Os materiais sugeridos e a sistematização de 

funcionamento e organização da Educação Popular apareceram a partir de reuniões 

e encontros de educadores. Estes buscavam, ainda soluções para resolver esse 

problema e ampliar a rede de ensino elementar, assim como propor medidas de 

aligeiramento da formação dos estudantes. 

 Mas, segundo Paiva (1973) foi a regulamentação do Fundo Nacional de Ensino 

Primário (FNEP), em 1942 que estabeleceu condições para desenvolver programas 

independentes para adultos. Executa-se Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos (CEAA), que funcionou durante o período compreendido entre 1947 e 1963, 

quando foi extinta.  

 Conforme Gadotti e Romão (2005, p. 35) a educação no Brasil é dividida em 

três períodos: 1º período: de 1946 a 1958 chamado de "zona de regra do 

analfabetismo", o 2º período que vai de 1958 a 1964, a educação de adultos, era 

entendida a partir de uma visão das causas do analfabetismo, como educação de 

base. E o 3º período vai da ditadura militar até os dias atuais.  

 Com o final da Guerra (1945) e a criação da UNESCO nasce a necessidade 

que os adultos sejam ensinados. No final do governo de Vargas foram realizadas 

várias campanhas nacionais inicialmente chamadas de "cruzadas". Em 1947, a 

Campanha Nacional da Erradicação do Analfabetismo (CNEA) aparece como 

tentativa experimental, de forma integrada e abordagem técnica.  

 Convocados pelo Ministério da Educação para resolver problema relacionados 

a Campanha, e a realização de um Congresso de Educação de Adultos, que aprovada 

por Lourenço Filho3, sugere também "cursos de continuação e aperfeiçoamento com 

a fundação de universidades populares, a utilização do rádio e do cinema como 

instrumentos da educação popular e a organização das bibliotecas populares" 

(PAIVA, 1973 p. 188).  

 A Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), surgiu em 1952, depois da 

experiência em Itaperuma, durou até 1963 e depois foi extinta juntamente com as 

                                            
3 Jorge Nagle, cita que na década de 20 com Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira 

são formados os considerados primeiros profissionais da educação no Brasil. Em 1923 no Ceará, 

Lourenço Filho cria o Sistema Educacional Elementar ligado a uma administração escolar real 

implantando a “escola primária integral” e em 29 a Escola se adequa à sociedade que vai servir. 

Disponível em:  

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/20/res5_20.pdf> Acesso em 21 dez. 2016.  

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/20/res5_20.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/20/res5_20.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/20/res5_20.pdf


17  

  

demais campanhas do MEC. Sua importância em favor do ensino rural, "contribuiu 

para acelerar o processo evolutivo do homem rural nele despertando o espirito 

comunitário, a ideia de valor humano e o sentido de suficiência e responsabilidade" 

(PAIVA, 1973, p.197).  

 É interessante frisar que havia uma preocupação "com a qualificação dos 

professores do ensino supletivo e com a elaboração do material didático adequados 

aos adultos e vinculados à vida da comunidade". Os materiais de leitura seriam 

produzidos e editado pelo Departamento Nacional de Educação (DNE). Em abril de 

1957, foi criado o Sistema Radio-educativo Nacional (SIRENA), anexo a campanha. 

O documento Anais do Congresso de 1958, permite observar até que ponto chegou o 

desgaste da CEAA, a respeito da questão do material usado nas campanhas:  

  
[...] quanto ao programa visual, lançados com a distribuição de aparelhos de 

projeção fixa e de diafilmes, nunca funcionaram pela falta de pessoas 

habilitadas ao manejo dos aparelhos, e pela invariabilidade dos poucos 

diafilmes distribuídos e que o material didático era inadequado para adultos 

e variada regiões brasileiras (PAIVA, 1973, p.193).   
  

 Percebemos que a situação daquela época não é diferente dos dias de hoje, 

onde muitos materiais não são adequados aos adultos, falta de pessoas preparadas 

para utilizar materiais tecnológicos como Datashow, computadores e até DVDs.  

 No ano de 1958, no II Congresso Nacional de Educação de Adultos, para 

explicitar as falências das campanhas do DNE, que prosseguiram embora 

enfraquecida e pouco prestigiada, devido atuação governamental em termos de 

educação. Somente no fim do governo de Juscelino que encontrara nova medida do 

governo central em relação ao problema do analfabetismo.  

 A CNEA, criada em 1958, programa experimental destinado à Educação 

Popular geral, surge num momento que se inicia uma nova etapa da educação dos 

adultos. Segundo Paiva (1973), efetivamente preocupava-se com a educação de 

adultos e crianças, apontava para combater o analfabetismo, em todas suas frentes, 

enfocando-o como fenômeno social que têm causas socioeconômicas que devem ser 

reconhecidas. Concluiu-se que só seria erradicado com a escolarização das crianças, 

porém, com a fase de dificuldade financeira a CNEA foi extinta. 

 O Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) patrocinava a Conferência 

Nacional de Educação, onde se discutiam problemas ligados a precária qualidade de 

ensino, metas não atingidas, buscando soluções para tais questões. O campo de 
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debate era o da educação dos adultos, assumida por diversos grupos diferentes dos 

técnicos do Ministério da Educação. Paiva (1973, p.164) nos dá um panorama daquela 

situação:  

 
Surgem diversos movimentos de educação dos adultos já não mais para 

formar eleitores que ampliassem as bases de representação da versão 

brasileira da democracia liberal, mas que fossem conscientes de sua posição 

nas estruturas sócio-econômicas do país. Esta mobilização torna-se cada vez 

mais ampla na medida em que percorremos os primeiros anos da década de 

60.  
  

 Nos anos 1960, houve a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN). Em 1964 as construções de escolas se fizeram através do 

Programa de Emergência, no Plano Trienal e doações do Fundo Social da 

USAID/MEC e houve uma repressão profunda contra os movimentos de educação de 

adultos do MEB/CNBB.  As campanhas do MEC estavam paradas, devido os 

desgastes e a falta de êxito, então criou-se a Mobilização Nacional Contra o 

Analfabetismo (MNCA), para aplicar recursos a educação de adultos enquanto não se 

aprovava o Plano Nacional de Educação, Paiva (1973) denominou "um programa 

tampão". Instituída em regime especial de financiamento, afim de contribui para o 

"desenvolvimento social e econômico". Incorporava os serviços das campanhas 

preexistentes.  

 O Movimento de Educação de Base (MEB) criado para ficar sob 

responsabilidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, subsidiada pelo 

governo federal. Sua meta era instalar escolas radiofônicas, foi assinado convenio 

com o MEC, para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A maioria dos 

programas haviam desaparecidos entre os anos de 1961 a 1964, no entanto o MEB 

sobreviveu, sendo revisto no ano de 1965. Os Movimentos ligados à promoção da 

cultura popular, criados por diversos grupos para alfabetização das camadas 

populares.  

  

Eles nasceram das preocupações de intelectuais, político e estudantes como 

promoção da participação da vida política das massas e do processo de 

tomada de consciência da problemática brasileira que caracterizou os últimos 

anos do governo de Kubtischeck. Deles participaram os liberais, as 

esquerdas marxistas e os católicos influídos pelos novos rumos abertos pela 

reflexão de filósofos cristão europeus [...]. Os diversos grupos lançam-se ao 

campo da atuação educativa com objetivos políticos claros e mesmo 

convergentes, embora cada um deles enfocasse o problema à sua maneira e 

mesmo lutassem entre si. (PAIVA, 1973, p. 230).  
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 As preocupações dos grupos eram a conscientização da população com 

relação às condições sócio-econômicas e políticas do país, causaram influências no 

Ministério de Educação e levou a concretização do Plano Nacional de Alfabetização, 

com intuito de difundir por todo o país:   

  

Pretendiam todos a transformação das estruturas sociais, econômicas e 

políticas do país [...] buscavam criar a oportunidade de construção de 

sociedade mais justa e mais humana. Além disso, fortemente influídos pelo 

nacionalismo, pretendiam o rompimento dos laços de dependência do pais 

com o exterior e a valorização da cultura autenticamente nacional, a cultura 

do povo. Para tanto a educação parecia um instrumento de fundamental 

importância (PAIVA, 1973, p. 230).   
  

 Alguns desses movimentos foram relevantes para alfabetização das classes 

populares em vários lugares do país, envolviam o povo com música, teatro, entre 

outros. Os centros populares de cultura (CPCs), ligados a União dos Estudantes 

(UNE), floresceram entre 1962 e início de 1964, pensou-se organizar um movimento 

em prol da difusão do teatro político destinados as classes populares, apoiados por 

artistas do cinema, artes plásticas e filosofia. 

 No ano 1966, o governo militar retoma o tema de educação de adultos, com 

apoio prestado a Cruzada Ação Básica Cristã (Cruzada do ABC) e com proposta de 

um Plano Complementar ao Plano Nacional de Educação, tornara-se o principal 

programa de educação de adultos do país, sobrevivendo até 1970. Surgiram 

movimentos ligados a promoção da cultura popular com a participação de 

universitários. 

 Os Movimentos de Cultura Popular se originaram no MCP de Recife, criado em 

maio de 1960 e ligado à Prefeitura, nasceu de iniciativa de estudantes universitário, 

artista e intelectuais pernambucanos no "combate ao analfabetismo e elevação do 

nível cultural do povo. Buscando também aproximar a juventude e a intelectualidade 

do povo, sob influências de ideias socialistas e cristãos", destacando-se Freire nesse 

movimento (PAIVA,1973, p.252). 

 Esses movimentos chamaram a atenção do Governo que teve interesse em 

financiá-los. Freire e governo implementaram o Plano Nacional de Alfabetização 

(PNA), suas ideias se expandiram, sendo reconhecidas por seu trabalho com a 

educação popular. Com o golpe militar de 64, esse programa foi reprimido, passando 

a ser visto como ameaça à ordem instalada. Paiva (1973, p. 252) descreve o trabalho 

de Freire: 
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Trabalhando no MCP de Pernambuco, Paulo Freire começou a utilizar duas 

instituições que serão básicas para o seu método: os Círculos de Cultura e 

os Centros de Cultura, nos quais eram organizados grupos de debates para 

o aclaramento de situações problemáticas, com a ajuda visual.  
 

 Seu método parte do diálogo, inicialmente era necessário um levantamento do 

contexto social dos cidadãos a serem trabalhados, depois a escolha das palavras 

geradoras, seguida da decomposição das famílias fonêmicas. Havia uma preparação 

dos coordenadores com a confecção de material didático através de slides e cartazes. 

A alfabetização conscientizadora e libertadora promoveu aquisição dos instrumentos 

de leitura e escrita. Devido as suas concepções políticas, na ditadura foi exilado.  

 Em 1960, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), com 

o intuito de só alfabetizar, não tinha nenhuma ligação com o ensino regular. Contudo 

orientado e coordenado pela UNESCO, que subsidiava os materiais pedagógicos, foi 

um programa de representação de conceito funcional, não possuía um caráter crítico 

e problematizador, sem erradicar o analfabetismo, foi extinto em 1985 no processo de 

redemocratização (MANSO, 2010).  

 Posteriormente foi criada a Fundação Educar (Fundação Nacional para 

Educação de Jovens e Adultos), reformulando os objetivos propostos pelo MOBRAL, 

subsidiaria a educação de jovens e adultos com suporte didático e pedagógico com 

apoio financeiro e técnico, porém foi extinta por falta de políticas e apoio do governo 

à Educação de Adultos, passando aos estados e municípios a oferta de educação, 

chamado Ensino Supletivo.  

 Segundo Gadotti (2005) a EJA "foi assim enterrada pela Nova República", 

depois com o Brasil Novo (1990) criou-se o Plano Nacional de Alfabetização e 

Cidadania (PNAC) extinto no ano seguinte sem satisfação à sociedade que o havia 

apoiado.  

 Relatou-se até aqui algumas ações políticas referentes a história da educação 

Popular no Brasil, diante de sua grande dimensão histórica, até aqui a EJA não estava 

estabelecida legalmente. Esse estudo encaminha agora para questões da legislação.   

 

 

2.2 Base legal  

  

 Com a Constituição de 1988, o Estado amplia Educação de Jovens e Adultos. 

Isto é comprovado pelo Art. 208, inciso I (BRASIL, 1988): "O dever do Estado com a 
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educação será efetivado mediante a garantia de: I – ensino fundamental, obrigatório 

e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria", oportunidade de recomeçar sua carreira 

educacional. A Constituição assegurou os mesmos direitos que outras modalidades, 

adequando a realidade dos educandos, e concedeu posteriormente garantia de 

escolas noturnas, merenda escolar, livro didáticos entre outros. 

 Com a LDB Lei n. 9394/96, no art. 37, a EJA passa a ser considerada 

modalidade da Educação Básica, abrangendo ensino fundamental e médio. Frisou-se 

a necessidade de um currículo especifico que atendesse as necessidades educativas 

e pessoais, sem a obrigatoriedade de um processo único de aprendizagem.  

 Sendo assim formulou-se a Proposta Curricular para a EJA (2001), com uma 

base comum de conteúdos estudados em todo o país. Pautada no diálogo entre a 

realidade do aluno da EJA e o conhecimento escolar, levando em conta seus saberes, 

valores, crenças e experiências. Divide-se em etapas: 1º segmento pertence ao 

Ensino Fundamental e o 2º segmento ao Ensino Médio.  

 O Estado também formulou diversos programas num esforço de conter o 

analfabetismo, o MEC então criou o Programa de Alfabetização Solidária (criado em 

1997), oferta de ensino público para os jovens e adultos com o objetivo de reduzir o 

índice de analfabetos nos municípios pobres do país. Programa Fazendo Escola 

(criado em 2003); Programa Brasil Alfabetizado (criado em 2003); Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária – PROJOVEM 

(criado em 2005); Programa de Integração da Educação Profissional de Nível Médio; 

PROEJA, oferta de educação profissional técnica no nível médio (criado em 2005); 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA (criado em 1998) 

em parceria com o INCRA, aos jovens e adultos assentados, com cursos de educação 

básica, técnicos profissionalizantes, cursos superiores e de especialização.  

 Contudo, o analfabetismo ainda alcança números alarmante de jovens e 

adultos analfabetos no mundo, segundo o MEC (BRASIL, 2006).  A Organização das 

Nações Unidas (ONU, 2001) adotou na sua resolução a década da Alfabetização 

2003-2012, com plano de redução de 50% de analfabetismo (MANSO, 2010). 

 Entendemos que tais programas contribuíram para amenizar, no entanto estão 

longe de erradicar o analfabetismo. O fracasso de muitos programas e campanhas de 

alfabetização, devia-se à falta de vontade política, de concepção pedagógica e de 

ordem metodológica, por isso não foi resolvido pela maioria de programas 
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implantados. Conforme Gadotti (2005, p. 30) "para eliminar o analfabetismo, é 

necessário oferecer escola pública para todos, adequada à realidade onde está 

inserida, de qualidade e com gestão participativa e democrática, na qual a 

comunidade possa ser integrada, autônoma e cidadã". 

 Concluímos, que ao longo dos anos a EJA vem recebendo inúmeros programas 

com diversos interesses dos governantes. Entretanto, ainda permanece carente em 

investimentos na formação de profissionais habilitados para trabalhar com esta 

modalidade, com metodologia, técnicas e materiais didáticos adequados. A questão 

na EJA tornou-se pedagógica com necessidade de um currículo próprio, a fim de 

ampliar seu atendimento e com propósito de atender as especificidades destes 

alunos.  

 

 

2.3 Currículo e EJA  

  

 Um conjunto de disciplinas e conteúdos que são repassados aos alunos de 

forma descontextualizados de sua própria realidade, sem poder usá-los para atuar 

nessa realidade, configura-se assim um currículo tradicional. Cada comunidade deve 

elaborar seu currículo conforme sua realidade, seus anseios, sua cultura, suas lutas, 

originando assim, um currículo crítico.  

 A importância do currículo escolar para EJA se dá quando se leva em conta a 

realidade do aluno e a didática utilizada nesse processo de ensino-aprendizagem. O 

currículo é o caminho a ser percorrido pelo aluno na sua trajetória escolar. Portanto 

os conteúdos podem ser trabalhados atentando para os interesses e dificuldades, e 

com diversas formas didáticas para que os alunos sejam capazes de assimilar os 

conhecimentos. Portanto, o currículo não pode ser voltado só para assuntos 

passados, hoje a realidade é outra, “com outros pensamentos, cultura, problemas, 

enfim, outra vida diferente de dez anos atrás” (PINTO, 2010, p. 16). O currículo deve 

ser contextualizado com a realidade da comunidade local, procurar fazer conexão com 

os temas da atualidade como drogas, sexo, terrorismo, meio-ambiente, tecnologias. 

Para Moreira e Silva (1994, p.8):  

  
O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 

desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 

relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e 

interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais particulares. 
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Percebemos a importância do currículo como marca de identidade e impressão 

de uma modalidade, remetendo-se a uma visão crítica dentro e fora da escola, 

contribuindo na formação de seres críticos ou passivos dentro de sua realidade. Dessa 

forma, o currículo passa a ter um alcance profundamente histórico e cultural na vida 

escolar de educando, abrangendo problemáticas atuais e contribuindo para lhe dar 

com elas. Exige-se uma nova formatação curricular que dê conta das relações sociais 

na multiplicidade.  

 No Art. 22 da LDB 9.394/96 afirma: “A educação básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”. Para o sujeito gozar dos direitos básicos na vida social faz se necessário 

a formação inicial.  Desta forma a Proposta para o 1º segmento (BRASIL, 2001, p.15) 

diz:  

 

Qualquer projeto de educação fundamental orienta-se, implícita ou 

explicitamente, por concepções sobre o tipo de pessoa e de sociedade que 

se considera desejável, por julgamentos sobre quais elementos da cultura 

são mais valiosos e essenciais. O currículo é o lugar onde esses princípios 

gerais devem ser explicitados e sintetizados em objetivos que orientem a 

ação educativa.  
  

 O currículo, permiti refletir as ações do educador, sobre o que, como e porque 

deve-se escolher determinados conteúdos, na perspectiva crítica, ao trabalhar ou 

ensinar um conhecimento emergente da cultura e da realidade em que o educando 

estiver inserido, conforme Proposta Curricular da EJA de Santa Catarina 4  (1997, 

p.41):  

 
Entender o currículo nesta perspectiva, que respeite as diferenças de gênero, 

religião e de etnia, as manifestações regionais e a cultura popular, cujo 

conhecimento seja concebido como uma construção histórico-social, fundada 

na interação de teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem como 

uma relação predominante de troca de saberes, é o que consideramos 

primordial para todos os envolvidos na EJA, no sentido de tomar novas 

posturas em sala de aula.   
 

 Desse modo, nessa via dupla de conhecimento, tanto o professor como o aluno 

podem aprender um com outro. O aluno extrai conceitos entre a teoria e a prática, 

                                            
4 Proposta Curricular de S. C.: Disponível em:  

<http://www.propostacurricular.sed.sc.gov.br/pdfs/PC_Temas_Multidisciplinares.pdf> Acesso em: 23 

set. 2016.  
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transformando-os para depois interferir no meio onde vive. Diante desta exposição 

que visou compreender melhor o currículo no contexto da EJA, partindo para análise 

dos documentos que são a base dos conteúdos na educação de jovens e adultos. 

 

 

2.4 Proposta curricular para o Primeiro Segmento  

   

 No Brasil foi regulamentada a Base Comum no currículo, onde o aluno pode 

dar continuidade em seus estudos em qualquer localidade do país, em caso de 

mudanças, pois os conteúdos e disciplinas serão os mesmos, em todo o país. Para a 

EJA, os documentos que a compõem são chamados de Proposta Curricular para o 

Primeiro Segmento do Ensino Fundamental (BRASIL, 2001).  

 Durante a III Feira Latino-Americana de Alfabetização, em Brasília no ano 1995, 

RAAAB5 , produziu uma proposta que foi apreciada por educadores reunidos ali, 

representando a sociedade civil, conforme Gadotti (2005, p.12). A elaboração da 

proposta, por meio de uma equipe de pesquisa, assessoria e informação, organização 

não governamental, muito experiente na educação de jovens e adultos chamada Ação 

Educativa, teve apoio de educadores, ligados a organizações não-governamentais e 

movimentos populares.  

 O objetivo era “oferecer subsídio para a orientação e elaboração de programas 

de educação de jovens e adultos, também o provimento de materiais didáticos e a 

formação de educadores” (BRASIL, 2001). Como base para elaboração de currículos 

e planos de ensino, desenvolvido conforme necessidades e especificidades de seus 

programas, redundou na Proposta Curricular do 1º Segmento da EJA, em Brasília, no 

mês de julho de 1995. 

 A proposta adota o diálogo como ponto fundamental na alfabetização de jovens 

e adultos, acatando seus saberes como ligação para os conhecimentos científicos, diz 

assim: "O ideário da Educação Popular, referência importante na área, destaca o valor 

educativo do diálogo e de participação, a consideração do educando como sujeito 

portador de saberes, que devem ser reconhecidos" (BRASIL, 2001, p.13).  

                                            
5 A Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora no Brasil (RAAAB) nasceu em 1986, como uma articulação 

de centros de educação popular, mantinham convênios com a extinta Fundação Educar. Ganhou 

visibilidade no Ano Internacional de Alfabetização (1990) e chegou a compor a Comissão Nacional de 

Jovens e Adultos até 1997².  
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 A comunidade deve ser incluída na proposta escolar, levando em conta a 

realidade e especificidade dos educandos, orientada pelos objetivos didáticos gerais 

da Proposta Curricular. Observando a realidade social, econômica e religiosa na qual 

o educando está inserido, para assimilar os conhecimentos, foram organizadas 

diferentes formas didáticas. É evidente que ela não dá conta de tudo, mas “cabe a 

escola organizar de forma pratica e especifica conteúdos que abranja seus alunos, 

aproveitando para elaborar novas formas didáticas de ensinar, e quem sabe fazer um 

ótimo e eficaz trabalho, partindo da própria realidade” (PINTO, 2010, p. 34). 

 É importante adequar a proposta curricular para o 1º segmento da EJA ao 

contexto local, levando a cabo dois pontos essenciais, a formação de professores e o 

fornecimento de materiais didáticos. Sem a formação continua do educador fica 

inviável a eficiência do ensino-aprendizagem para os alunos na adequação do 

conteúdo, do mesmo modo, o uso dos recursos e materiais que deverão estar 

incluídos para obter êxito neste processo (PINTO, 2010). 

 Faz-se necessário compreender a relação currículo e didática no âmbito da sala 

de aula, fazer planejamento contextualizando com o tipo de sujeito, suas 

características e os seus saberes. Proporcionando ao educando formação profissional 

para inseri-lo na sociedade para tanto os parâmetros nacionais trazem algumas 

orientações didáticas. Para os componentes básicos Português e Matemática, traz 

detalhes na forma de abordar os conteúdos, já nas áreas Sociedade e Natureza 

considera-se os interesses dos alunos. 

 

 

2.5 Os Parâmetros Curriculares Nacionais e as orientações didáticas  

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram criados pela a inciativa do 

MEC para servirem de referência para o Ensino Fundamental para as escolas de todo 

o Brasil. Propõem orientação das políticas educacionais e reflexão dos currículos a 

nível estadual e municipal. Os PCNs foram transformados num conjunto de dez livros, 

cujo lançamento ocorreu em 15 de outubro de 1997, Dia do Professor, em Brasília.   

 Os PCN são apresentados não como um currículo, e sim como subsídio para 

apoiar o projeto da escola na elaboração do seu programa curricular. Sua grande 

novidade está nos Temas Transversais, que incluem o Meio Ambiente. Ou seja, os 

PCN trazem orientações para o ensino das disciplinas que formam a base nacional, e 

mais cinco temas transversais que permeiam todas disciplinas. 
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 Direcionado ao educador e a sala de aula, define conceitos em relação aos 

objetivos e as habilidades que os alunos devem desenvolver, nos aspectos cognitivos, 

éticos, inserção social e outros. Enfatiza sobre a prática educativa, orientações 

didáticas, nas quais o professor contribua para a autonomia e participação do 

indivíduo. 

 As orientações didáticas, enfocam a intervenção do professor criando situações 

de aprendizagem na qual o aluno promova seu próprio conhecimento nas interações 

com o professor, alunos e com o objeto de conhecimento. Para isso o professor pode 

utilizar metodologia que valorize os saberes dos alunos, suas experiências e respeite 

a diversidade. Para que haja qualidade no ensino-aprendizagem, é necessário que o 

conteúdo, os objetivos e os critério para avaliação estejam voltados para atender as 

especificidades do aluno. Segundo Manso (2010, p.23): 

  

No campo das orientações didáticas dos PCNs, a questão da seleção de 

materiais didáticos de qualidade é de suma importância, porque todo material 

pode ser considerado uma fonte de informação, mas que nenhum recurso 

deve ser utilizado com exclusividade por ser fundamental uma diversidade 

para que os conteúdos possam ser tratados da maneira mais ampla possível, 

levando o aluno a desenvolver senso crítico, não se atendo somente a uma 

fonte informativa. A atenção deve ser despertada quanto à qualidade, 

coerência e eventuais restrições que os recursos didáticos podem apresentar 

em relação aos objetivos educacionais propostos.  
  

 Os PCNs servem como uma base ao projeto político pedagógico escolar 

conforme sua realidade local, mais flexível e democrático. O professor pode fazer uso 

de métodos e estratégias considerando a diversidade da turma, os conteúdos 

selecionados conforme a proposta de ensino e materiais didáticos coerentes aos 

conteúdos e componentes curriculares. Atentando a maior diversidade possível de 

materiais, possibilitando ao aluno ampliar sua compreensão. 

 Embora na atualidade os professores tenham acesso a formação continuada, 

a escola disponha de diversos materiais, faz-se necessário um posicionamento para 

sair da passividade, da inércia, usando a criatividade, fazendo valer de sua autonomia 

em sala de aula. Despertando a inclusão dos alunos na aprendizagem, o esforço em 

estabelecer relações entre o que já sabe e o que está aprendendo, em usar as 

ferramentas adequadas que conhece e dispõe para alcançar a maior apreensão 

possível. Diferente da aprendizagem automática, na qual o aluno apenas memoriza 

ou estabelece relações diretas e superficiais. Essa aprendizagem exige uma ousadia 

para se propor problemas, buscar saídas e conhecer novos caminhos.  
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2.5.1 Didática na EJA 

 

 Os alunos que configuram a EJA, são pessoas adultas e jovens, que na maior 

parte, trabalham, chegam cansados, tem vários tipos de preocupações, muitos são 

repetentes ou desistentes, o que compromete seu desenvolvimento educacional. Logo 

a escola pode promover estratégias para incentivar o educando a completar seus 

estudos, considerando que metodologias didáticas levem o aluno a alcançar seus 

objetivos e permanecer construindo seu conhecimento. Conforme Perrenoud (2000, 

p. 34):  

  

Dois recursos são precisos para a competência profissional:  
-Compreensão e domínio dos fatores e mecanismos sociológicos, didáticos 

e psicológicos no jogo do surgimento e manutenção do desejo de saber e 

decisão de aprender.  
-Habilidades no campo da transposição didática, das situações, das 

competências, do trabalho sobre a transferência dos conhecimentos, todos 

recursos para auxiliar os alunos a conceberem as práticas sociais para as 

quais são preparados e o papel dos saberes que as tornaram possíveis.  
  

 O professor pode preparar-se em uma formação continuada para dar conta 

dessas habilidades, usando todas as ferramentas necessárias, recursos tecnológicos, 

estratégias e metodologias que serão refletidas num resultado direto com os alunos, 

em sala por intermédio de aula bem aproveitada. Sabemos que por meio da didática 

os conteúdos são ensinados, sendo de amplo valor no processo educacional, estando 

presente na situação da sala de aula e no procedimento de desenvolvimento curricular 

da escola.  

 Segundo Libâneo (1990, p.16), a Didática "estuda os objetivos e conteúdos, os 

meios e as condições do processo de ensino tendo em vista finalidades educacionais, 

que são sempre sociais". A definição dada por Libâneo se resume em que todos os 

conceitos junto com os objetivos e conteúdos da escola sejam relacionados com o 

mundo real do educando, expondo de forma clara e precisa os conhecimentos.  

 Muitos fatores impedem o desenvolvimento do aluno, estão presente na 

metodologia e tratamento do aluno de EJA, a Infantilização, principalmente nos 

materiais usados, Pinto (1994, p.72) destaca: “A distinção entre ensinar crianças e 

adultos está por trás dos interesses e motivos da sociedade”. Com intuito de melhorar 

o ensino-aprendizagem de adultos, buscando recursos e técnicas eficientes para 

facilitar o entendimento do conteúdo para alunos da EJA e que sejam ligados aos seus 
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fazeres diários tais como: TV, jornais, materiais de embalagem, panfletos, entre 

outros. Técnicas de debates, fóruns, palestras. 

 Sabe-se que os alunos da ÉJA voltam a estudar com objetivos diferentes como 

ler a Bíblia, a placa do ônibus, jornal, ajudar os filhos nas tarefas escolares e também 

é possível que os alunos voltem a escola com o objetivo de concluir seus estudos e 

poder atuar com dignidade na sociedade como trabalhador e cidadão. O 

conhecimento que trazem podem nortear a prática pedagógica. No entanto, há outro 

problema que causa a desistências, as faltas nas aulas e a não aprendizagem, é o 

cansaço por uma jornada de trabalho. 

 Portanto, os alunos podem ser envolvidos em algo que lhes chamem atenção, 

tais como, questões ligadas a saúde, a família, ao trabalho, úteis para sua formação 

e atuação no mercado de emprego e contribuindo para a sociedade da qual fazem 

parte. Um exemplo de valorização do ser humano foi Paulo Freire, pois procurou ouvir 

o educando, mantendo um diálogo aberto, para que compreendessem sua realidade 

de forma crítica. Na sua época, ele também usou recursos e técnicas para ensinar 

facilitando o ensino-aprendizagem de jovens e adultos. 
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3 RECURSOS DIDÁTICOS  

  

 Se analisarmos historicamente os nosso ancestrais usavam objetos para 

facilitar sua labuta diária, feitos a mão e "usados como martelo, projeteis, objetos 

cortantes, pontas de lanças" usados para subsistência. Utilizados naturalmente da 

forma que eram na natureza, com o passar dos tempos foram sendo transformados, 

até atingirem os níveis mais altos de sofisticação, antes usava-se para a contagem 

pedrinhas, gravetos, desenhos no chão, hoje usa-se o computador para realizar as 

mais complexas operações (FREITAS, 2007, p. 20).  

 A forma de transmissão dos conhecimentos era rústica, porém de suma 

importância para sobrevivência, por meio de imitação, participação, a mais comum 

era a exposição oral, porém só os mais aptos para reter esses conhecimentos pela 

memorização, se destacavam para ensinar. Geralmente eram anciões que 

executavam essa tarefa ensinando para os mais jovens valores e trabalhos diários.  

 
Para essa tarefa, era destacado um membro do grupo, geralmente, aquele 

que teve maior facilidade em reter os ensinamentos recebidos que, 

explorando ao máximo os recursos de sua memória de longo prazo, 

transmitia-os por meio de dramatizações, personalizações e diversos outros 

artifícios narrativos. A aplicação desses recursos, em si, já demonstra uma 

preocupação, antiga, com a facilitação do processo ensino-aprendizagem, 

uma vez que era preciso garantir a atenção das crianças e dos jovens e 

estimular seus circuitos de memória. A ludicidade é outro aspecto evidente 

nas técnicas utilizadas, uma vez que as dramatizações e as personalizações 

visavam, também, a proporcionar prazer aos aprendizes (FREITAS, 2007, 

p.20). 
 

 No passado, procurava-se meios lúdicos para ensinar demostrando a 

preocupação dos homens em facilitar a aprendizagem com fim de perpetuar os 

saberes do grupo, e às vezes com rituais, danças, músicas de forma prazerosa.  

 Com o surgimento das escolas foram inventados diversos brinquedos que 

tinham a função educativa, simulavam atividades humanas cotidianas como criação 

de animais, cuidado com a prole, entre outras. Para que as meninas desenvolvessem 

as aptidões de cuidar dos filhos, foram inventadas bonecas feitas de peles de animais, 

formas lúdicas de instruir. 

 A busca por meios de ensinar utilizando estratégias e ferramentas para facilitar 

a vida cotidiana, é uma característica humana, mostrando que desde começo da 

existência, segundo Freitas (2007, p. 21) “lança mão de diferentes técnicas e recursos 

que auxiliam e melhoram sua qualidade de vida, e até mesmo na educação”. 
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 O homem tem procurado criar recursos e equipamentos para servir como 

suporte do conhecimento, exemplo disso são os recursos tecnológicos, ou mesmo um 

objeto, que não foi criado com este fim educativo, pode ser usado para promover o 

entendimento dos conteúdos. No Brasil há registro de diversos materiais utilizados na 

aprendizagem, Freitas (2007) apresenta que Abílio César Borges, o Barão de 

Macaúbas, foi o responsável pela efetiva introdução do livro didático nas escolas 

brasileiras, bem como de outros materiais e recursos pedagógicos (o uso de mapas e 

globos terrestres, por exemplo), ainda no século XIX. Segundo estudos já se utilizava 

muitos recursos no passado nas campanhas e movimentos de alfabetização popular, 

pode-se comprovar através de documentos que foram coletados por vários 

pesquisadores.  

 

 

3.1 Recursos utilizados na Educação Popular e EJA no Brasil- Memórias  

   

 Alguns pesquisadores como Fávero (2007) e Mello (2010) adentraram pelo 

campo da pesquisa de recursos pedagógicos para Educação Popular e EJA.  

 Fávero da Universidade Federal Fluminense do Programa de Pós-Graduação 

em Educação, realizou pesquisa intitulada: Memória e História: O DVD Educação 

Popular de 1947 a 1966 visou disponibilizar o acervo documental sobre as campanhas 

de alfabetização do período 1947-1963 e os movimentos de cultura e educação 

popular do início dos anos de 1960. Reunidos no Nedeja da UFF. Este acervo 

abrange:  

 
Projetos, programas e propostas de educação de jovens e adultos, 

documentos instituidores de campanhas e movimentos, relatórios de 

experiências, depoimentos, entrevistas, livros, artigos, periódicos, teses, 

dissertações, monografias e especialmente material didático (cartilhas, livros 

de leitura, discos, vídeos, fotos, slides, filmes, folhetos de cordel, entre 

outros). Muitos desses materiais são exemplares raros, originais ou únicos, 

salvos do pouco apreço à preservação de nossa memória ou que 

sobreviveram ao desmonte dos movimentos populares ocorrido após o golpe 

militar de abril de 1964 (FÁVERO, 1980, p.1).  
  

Fávero (2007) relata os tipos de materiais utilizados nas campanhas e 

movimentos, os períodos e os lugares onde foram realizadas. A coleção do MEB, 

reúne matérias do início dos anos de 1960 até início dos anos 1980; movimentos do 

período de 1960-1964 e; documentação obtida do acervo desses movimentos em 

pesquisas realizadas para a elaboração de teses e dissertações. Alguns destes 
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materiais foram doados e achados em "[...] tetos de igrejas, fundo de caixas d´água, 

durante os anos negros da ditadura, descobertos casualmente muitos anos depois, 

alguns parcialmente deteriorados" (FÁVERO, 2007, p. 2). 

 Junto com esses materiais havia o material didático por eles produzidos, 

materiais de divulgação, o histórico dos movimentos, resenhas de livros, ensaios e 

artigos de analise destes movimentos. Ainda segundo Fávero (2007, p. 4) o conteúdo 

propriamente dito está dividido em movimentos e campanhas:   

 

a) Campanhas, compreendendo a Campanha de Educação de Adolescentes 

e Adultos, sistematizada em 1947, a Campanha de Educação Rural, criada 

em 1950 como reforço à primeira, o Sistema Radio Educativo Nacional 

(Sirena), também criado no mesmo ano, e a Mobilização Nacional contra o 

Analfabetismo, criada em 1958. Delas apresentam-se alguns documentos 

constituintes e respectivos materiais didáticos (Cartilha Ler, livro de pós-

alfabetização Saber e a Rádiocartilhas); b) Ceplar - Campanha de Educação 

Popular da Paraíba; c) CPC – Centro Popular de Cultura, criado pela UNE, 

com sede no Rio de Janeiro, com vários desdobramentos nos estados; d) 

MCP – Movimento de Cultura Popular, inicialmente implantado no Recife e 

depois estendido para outros municípios de Pernambuco; d) MEB – 

Movimento de Educação de Base; d) Sistema de Alfabetização Paulo Freire 

(experiência de Angicos e montagem do Plano Nacional de Alfabetização); e) 

Campanha “De Pé no Chão também se Aprende a Ler”, de Natal. Para cada 

um desses [...] além de um texto inicial contendo breve histórico, são 

apresentados: livros, documentos, material didático, textos de divulgação, 

fotos, peças de teatro, áudio e vídeo.  
 

 O motivo dos movimentos e campanhas segundo Fávero (2007, p. 7) que 

percebeu nas fotos do material analisado das campanhas, não eram destinadas só 

aos adultos, no entanto deviam alcançar todas as idades:  

 
Desde a I Conferência Brasileira de Educação, realizada em 1980, tem-se 

como senso comum que as campanhas de alfabetização e os movimentos de 

cultura e educação popular, entre eles o Sistema de Alfabetização Paulo 

Freire, destinaram-se exclusivamente a adultos, ignorando a importância da 

escola pública para crianças. Na verdade, a ênfase na educação de adultos, 

qualquer que fosse sua motivação político-ideológica, não se restringia aos 

adultos; a ausência de escolas, tanto no meio urbano quanto no meio rural, 

encaminhava para essas “classes de emergência”, além dos adultos, 

crianças, adolescentes, jovens e também idosos, o que se pode comprovar 

nas fotos encontradas. 

  

Compreendemos que todas essas pesquisas têm enriquecido o conhecimento 

acerca da história da Educação Popular na qual a EJA está inserida, seja de maneira 

formal ou informal, vemos a diversidade de materiais utilizados, com intuito de 

alfabetizar a população brasileira.  
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 Outro pesquisador que tem se empenhado no estudo de materiais é Mello 

(2010) em sua Tese de Doutorado em Educação, investiga historicamente a produção 

de material para EJA, tendo por objetivos o entendimento da trajetória dessa produção 

desde a constituição da EJA, como campo de políticas públicas até o período mais 

recente de nossa história, a caracterização da produção didática dos anos 1996 a 

2007.  

 Em seu estudo analisa os aspectos formais e conteúdo a partir dos sujeitos 

envolvidos na produção, analisando as concepções de EJA e os fundamentos 

epistemológicos do ensino aprendizagem por meio da análise de formas e conteúdos 

de duas coleções didáticas: a Coleção Cadernos de EJA e a Coleção ENCCEJA. 

Utiliza referenciais da História Cultural, da História do Currículo e das Disciplinas 

Escolares.  

 Considera o material didático e o livro didático em particular, como objetos 

multidimensionais e complexos, que através de sua forma e conteúdo revelam 

expressões ideológicas, concepções de educação de jovens e adultos, de currículo 

para EJA, de método de ensino e aprendizagem para jovens e adultos (MELLO, 2010).  

 Ele concebeu como marca distintiva da produção didática da EJA sua ampla 

diversidade, em resposta as características intrínsecas que marcam essa modalidade 

de ensino, sua pulverização pelo território nacional, e pela forte presença de ações da 

sociedade civil, dos movimentos sociais, e do Estado.  

  
[...] os materiais didáticos explicitam tensões entre propostas ideológicas 

distintas no discurso pedagógico, que por sua vez apresentam clivagens e 

contradições na efetivação das propostas pedagógicas, em termos de 

organização dos conteúdos e métodos de aprendizagem nos materiais de 

ensino (MELLO, 2010, p. 8).  
 

 O autor citou em sua tese uma lista de 68 títulos de material didáticos inclusive 

com fotos, produzidos pelo estado, prefeituras, usados em campanhas como CEA, 

pela rádio (Rádiocartilhas), movimentos como MCP (Movimento de Cultura 

Popular/Recife) órgãos civis, e outros produzidos por professores e/ou alunos. 

Conceitua o livro como material didático:  

  
Entende-se o material didático em suas diferentes dimensões desde a 

designação do objeto que possui uma forma física e define conteúdos dos 

saberes escolares, inclusive pela compreensão de que os materiais didáticos 

se constituem como veículo de explicitação curricular, (MELLO, 2010, p.20).  
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 O autor representa o livro como objeto concreto, reflexo de concepções de 

quem o produziu, veículo do currículo por conteúdos e pensamentos que ele carrega. 

Discorre sobre vários estudos acerca dos materiais didáticos inclusive a expansão do 

mercado de produções didáticas, os estímulos que os professores têm sofrido, 

levados ao uso diversificados de recursos em sala, pelas orientações oficiais e por 

propostas inovadoras de ensino.  

 Mello (2010, p.21) afirma: "O mercado didático oferece livros didáticos, filmes, 

slides, objetos, dossiês de textos, mapas, fotos, paradidáticos, enciclopédias, 

apostilas, enfim, uma gama variada de materiais". Ele faz uma crítica sobre o uso dos 

materiais como tema de formação continuada de professores. Ele diz, "os professores 

são estimulados e mesmo pressionados a dinamizarem suas aulas como o uso de 

recursos pedagógicos".  

 Ele também relata sobre a tendência das escolas privadas e recentemente nas 

públicas, a oferta de kits pedagógicos completos, e oferta de treinamentos e 

assistência, a pedagógica, tais como sistemas: Anglo, Objetivo, COC e Positivo.  Fala 

sobre o campo de pesquisa da seleção e utilização de materiais didáticos em 

determinadas situações, organizadas segundo alguns critérios:   

  
Assim, os chamados materiais didáticos, isto é, os materiais que são 

mediadores do processo de ensino-aprendizagem, tem sido um tema 

largamente estudado na literatura educacional. [...] dedica-se a 

particularmente a entender as funções que o material pode representar no 

processo de planejamento do ensino pelo professor e na maneira como 

educador pode selecionar e utilizar determinados materiais em situações de 

sala de aula, segundo certas concepções educacionais e do processo de 

ensino-aprendizagem (MELLO, 2010, p. 21).  
  

 Conforme as concepções de Mello (2010), percebemos que o material didático 

deve ser analisado em suas dimensões, por quem, por qual motivo, para qual objetivo 

foram produzidos, se estão ou não adequados às faixas etárias, se são ou não 

necessários, se por traz não há interesses financeiros, se são ou não de qualidade. 

Essas são formas críticas de análise do material a ser utilizado, um exemplo disso são 

os livros que podem trazer uma realidade não vivida pelo educando, descontextualiza, 

gerando falta de interesse. Neste campo a pesquisa é relevante, para desvelar várias 

questões intrínsecas na produção e utilização de matérias pedagógicos.  

 Concluímos que as pesquisa sobre materiais didáticos são fontes riquíssimas 

de informações sobre conceitos, concepções dos movimentos e campanhas realizada 
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nos períodos apresentado pelos pesquisadores como fontes históricas da educação 

popular e de jovens e adultos.  

  

  

3.2 Conceito, tipos, função e disponibilidade  

  

 Nas escolas do Brasil há variedade de materiais e equipamentos didáticos, os 

professores também dispõem das tecnologias, onde podem buscar outros recursos 

criados ou copiados por outros professores, sem contar com os que foram criados 

para outros fins, mas podem ser adaptados para uma aula.  

 Os recursos estimulam os alunos aprenderem por meio da visão, audição ou 

ambas, por isso são chamados de recursos visuais, auditivos ou audiovisuais. Alguns 

foram criados exclusivamente para fins pedagógicos, para mediarem a construção do 

conhecimento no ambiente escolar. Freitas (2007) denomina materiais pedagógicos 

como: “recursos” ou “tecnologias educacionais”, os materiais e equipamentos 

didáticos são todo e qualquer recurso utilizado em um procedimento de ensino, 

visando à estimulação do aluno e à sua aproximação do conteúdo   

 Para Souza (2007, p.111) recurso pedagógico é "todo material utilizado como 

auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo 

professor a seus alunos”, a sua finalidade é de dar suporte para o entendimento.   

Com o desenvolvimento tecnológico e o universo globalizado vivemos cercados por 

variedades de recursos pedagógicos, desde os mais convencionais aos mais atuais. 

São utilizados como suportes no processo de ensino-aprendizagem. Instigando os 

alunos, possibilitam uma aula atrativa e dinâmica. Na política curricular nacional há 

referência aos materiais educacionais, os PCNs esclarecem que “material didático é 

um instrumento de trabalho na sala de aula:  

  
[...] o material didático [é] um instrumento específico de trabalho na sala de 

aula: informa, cria conflitos, induz à reflexão, desperta outros interesses, 

motiva, sistematiza conhecimentos já dominados, introduz problemáticas, 

propicia vivências culturais, literárias e científicas, sintetiza ou organiza 

informações e conceitos. [É] tarefa do professor estar continuamente 

aprendendo no seu próprio trabalho, procurar novos caminhos e novas 

alternativas para o ensino, avaliar e experimentar novas atividades e recursos 

didáticos, criar e recriar novas possibilidades para sua sala de aula e para a 

realidade escolar. (PCN, 1998, p. 79 e 80)  
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 Ao propor a aplicação desse recurso didático, permite refletir sobre as 

vivências, reconhecer e respeitar costumes, valores, crenças além de identificar que 

os procedimentos das sociedades não são alheios a eles mesmos.  

 Quanto função mediadora dos recursos didáticos, Bravim (2007, p. 03) afirma 

que: “Mediar uma relação é servir de interface entre dois polos e, dessa forma, 

contribuir para a sua apropriação”. Ele enfatiza sobre o papel dos recursos como um 

elo de ligação entre conteúdo e aprendizagem, função de facilitar a compreensão dos 

conteúdos.  

 "Os recursos didáticos são de fundamental importância no processo de 

desenvolvimento cognitivo do aluno”, aproxima o aluno de sua realidade, através da 

observação e interação com objeto, fixando o conteúdo, com a aprendizagem o aluno 

poderá aplicar no seu dia-a-dia (CASTOLDI e POLINARSKI, 2009, p. 2).  

 Os recursos pedagógicos são "estimuladores, componentes do ambiente 

educacional que facilitam e enriquecem o processo de ensino e aprendizagem". São 

utilizados como auxilio proposto pelo professor (SOUZA, 2007).   

Os recursos audiovisuais são todos e quaisquer recursos utilizados no contexto 

de um procedimento visando estimular o aluno e objetivando o aprimoramento do 

processo de ensino aprendizagem, "onde podemos destacar folhetos, vídeos, sistema 

de áudio e projetor de slides" (RUTZ, 2008, p. 13).  

Alguns exemplos de recursos didáticos: artigos, apostilas, livros, softwares, 

sumários de livros, trabalhos acadêmicos, apresentações em PowerPoint, filmes, 

atividades, exercícios, ilustrações, CDs, DVDs. Segundo Ferreira (2007, apud 

Andrade, 2013, p.22) a função dos recursos didáticos é motivar a aprender, são 

usados pelos educadores para melhorar suas aulas. Entende-se que os recursos ou 

materiais pedagógicos são instrumentos para dar suporte ao processo de ensino-

aprendizagem.  

 Para Saviani (1982, apud Andrade, 2013, p.18), os recursos didáticos são 

classificados em recursos: visuais (quadro de giz; quadro magnético, gravuras, 

transparências); auditivos (fitas de áudio, discos, etc.); audiovisuais (os que utilizam 

os sentidos visão e audição); múltiplos (todas as experiências que os estudantes 

vivenciam).  

Cerqueira e Ferreira (1999, apud Andrade, 2013, p.19), classificam os recursos 

didáticos em: Naturais (elementos reais da natureza, pedra, água, animais); 

Pedagógicos (quadro, cartaz, gravuras, slides, entre outros); Tecnológicos (Internet e 
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seus dispositivos, gravador, televisão, vídeo cassete, computador, ensino 

programado); Culturais (biblioteca pública, museu, exposições).  

 Em seguida temos um quadro de classificação brasileira dos recursos 

pedagógicos mais utilizados nas escolas brasileiras  

  

  Quadro 1: Classificação brasileira dos recursos pedagógicos.  

Recursos visuais  Recursos auditivos  Recursos áudio visuais  

Álbum seriado  Aparelho de som  Filmes  

Cartazes  Discos  Diapositivos e diafilmes 

com som  

Exposição  Fitas cassete  Cinema sonoro  

Fotografias  CDs  Televisão  

Flanelógrafo  Rádio  Videocassete  

Gráficos  CD-ROM  Programas para 

computadores com som  

Modelos      

Mural      

Museus      

Objetos      

Quadro de giz      

Quadros      
  Fonte: Freitas (2007, p. 22).  

  

 Associar teoria e prática, contribuem para a efetiva construção e sedimentação 

do conhecimento, mas é preciso alguns critérios para escolha dos materiais, conforme 

Freitas (2007, p. 22): "a) adequação aos objetivos, conteúdo e grau de 

desenvolvimento, interesse e necessidades dos alunos; b) adequação às habilidades 

que se quer desenvolver (cognitivas, afetivas ou psicomotoras); c) simplicidade, baixo 

custo e manipulação acessível; e d) qualidade e atração (devem despertar a 

curiosidade)".  

 O professor pode fazer as devidas adequações conforme a necessidade do 

educando sua faixa etária, seu contexto social e cultural, e suas capacidades 

cognoscitivas. Há recursos apropriados para construção de determinado conteúdo, 

em muitos componentes curriculares como geografia, matemática, português.     

Os materiais didáticos cumprem sua função mediadora embora bem preparado 

não garantem, por si só, a qualidade e a efetividade do processo de ensino e 

aprendizagem, não podem ser utilizados como início, meio e fim de um processo 

didático. Exercem a função de intermediar e devem ser integrados num ciclo mais 

completo de ensino-aprendizagem. E se o educador não souber articular entre o 
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conteúdo e os recursos pedagógicos, fazendo a mediação, com certeza não terá êxito 

no seu objetivo.  

 Os recursos didáticos funcionam como mediador entre professor e aluno, 

transformando a aula, permitem que o aluno mantenha contato direto, acrescentando-

lhe experiências, pois podem visualizar, tocar, ouvir, operar, “não somente mensagens 

verbais: abarcam sons, cores, formas, sensações”. “Substituem em grande parte a 

memorização, contribuindo para o desenvolvimento de operações de análise e 

síntese, generalização e abstração, a partir de elementos concretos” (FREITAS,2007). 

  Muitos equipamentos didáticos foram feitos para uso exclusivo das disciplinas 

em várias modalidades, mas alguns equipamentos não convencionais não foram 

pensados para fins pedagógicos, porém tornam-se didáticos, conforme o uso e 

aplicação adequado ao conteúdo, vários são os elementos, os objetos e os utensílios 

presentes no nosso cotidiano que podem se transformar em ótimos recursos didáticos:  

  
[...] vários utensílios e equipamentos podem, dependendo dos objetivos da 

aula, tornar-se materiais didáticos. Uma aula sobre alimentação saudável, por 

exemplo, pode ser realizada, se não diretamente na cozinha, utilizando 

utensílios e equipamentos próprios, incluindo, além de vasilhas e talheres, 

medidores de líquidos e balança. O preparo de receitas saudáveis e 

alternativas, além de mudar os hábitos alimentares dos alunos, pode colocá-

los em contato com os conhecimentos sobre medidas de capacidade (litro, 

mililitros) e de massa (quilo, grama), dentre outros. Nesse caso, os utensílios 

de cozinha e os instrumentos de medição revestem-se de um caráter 

eminentemente didático, posto que atuam como mediadores das construções 

necessárias à aquisição daqueles conhecimentos (FREITAS, 2007, p. 27).  
  

  Uma das principais funções do material didático é dinamizar a aula, aguçando 

a curiosidade do aluno, despertando sua atenção para o que vai ser tratado naquele 

momento. Claro que seu uso precisa ser planejado, bem elaborado, preparado, 

preparado com antecedência. Conforme Freitas (2007) o planejamento das aulas 

deve resultar em atividades flexíveis, para atender as demandas concretas dos 

alunos, fazendo uma ponte com os componentes curriculares, ainda que não previsto 

para aquele momento.  

Os principais recursos didáticos utilizados na educação brasileira, são 

inovadores adaptados as novas exigências filosóficas e metodológicas de ensino, 

para a renovação da prática docente agregam conceitos didáticos e pedagógicos. 

Com a LDB e os PCNs prevê a adoção de novas técnicas relacionadas ao uso de 

novos materiais e equipamentos. Sem levar em conta todos os elementos envolvidos, 

as tentativas de modernizar o processo de ensino são frustradas, esse é um dos 
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fatores que contribui para a subutilização dos recursos disponíveis nas escolas, na 

comunidade, na natureza, pois visa mais interesses dos fabricante e fornecedores do 

que a necessidade dos educadores e educandos segundo (FREITAS, 2007).  

  Mello (2010, p.23) aponta para o protagonismo dos professores e alunos na 

elaboração de materiais:  

  
Considera-se que as experienciais de produção de materiais didáticos na EJA 

favoreçam reflexões quanto à intervenção pedagógica e às relações do saber 

formal com o conhecimento prévio no processo de aprendizagem do aluno, 

de modo a valorizar seus saberes, simultaneamente, favorecer lhe a 

apropriação também de uma cultura exigida por determinados setores 

sociais.  
  

 Com a participação efetiva do aluno nas confecções de materiais a construção 

do conhecimento se estabelece fazendo ligações o conhecimento científico e os 

saberes do povo, favorecendo o desenvolvimento crítico e social do educando.  

 O ensino e aprendizagem para serem significativos deve se observar qual é o 

contexto, quais os tipos de aluno, em que lugar vivem, quais seus saberes, o que lhes 

interessa. Há necessidade de contextualização não só do currículo, mas das 

“estratégias a serem adotadas respeitando as diferenças socioculturais e às 

demandas especificas de cada grupo que ocupa o espaço educacional”. Conforme o 

autor:  

  
O uso dos recursos didáticos por mais desenvolvidos tecnologicamente, não 

tem apresentados resultados instantâneo e automáticos nem no ensino e 

nem na aprendizagem. [...] apenas uma aplicação sistemática, ordenada, 

com ações bem planejadas, objetivos bem definidos e respeito ao contexto 

educacional local pode promover a médio prazo, as mudanças que o 

materiais e equipamentos didáticos tem em potencial. (FREITAS, 2007, 

p.132).  
  

 Atualmente o uso do materiais e equipamentos didáticos nas escolas é 

essencial. A seguir o quadro de recursos didáticos mais conhecidos no Brasil.   

  

  Quadro 2: Os recursos didáticos mais conhecidos nas escolas brasileiras.  
1. Álbum seriado  14. Gravador  27. Quadro magnético  
2. Cartazes  15. Gravuras  28. Quadro de giz  
3. Computador  16. Histórias em quadrinhos  30. Reálias  
4. Datashow  17. Ilustrações  31. Retroprojetor  
5. Desenhos  18. Jornais  32. Revistas  
6. Diorama  19. Letreiros  33. Slides  
7. Discos  20. Livros  34. Televisão  
8. DVDs  21. Mapas  35. Textos  
9. Episcópio  22. Maquete  36. Transparências  
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10. Filme  23. Mimeógrafo  37. Varal didático  
11. Flanelógrafo  24. Modelos  38. Videocassete  
12. Folders  25. Mural  39. Aparelho de DVD  
13. Gráficos  26. Museus    

  Fonte: Freitas (2007, p. 29).  

 

 Estes materiais são universais e podem ser utilizados em todos os 

componentes curriculares e em todas as modalidades de ensino, são de custo 

relativamente baixo. Há ainda materiais específicos para etapas e modalidade de 

ensino específicos, como equipamentos para creches e pré-escolas, para diferentes 

idades e matérias do ensino fundamental e médio, para educação profissional e para 

alunos especiais.   

 Acreditamos que com a utilização dos recursos pedagógicos apresenta-se o 

conteúdo de maneira diferente sanando as lacunas deixadas pelo ensino tradicional. 

Como algo inovador chama atenção do aluno (CASTOLDI E POLINASRK, 2009). Para 

Santos (s.a.) há uma identificação com alguns materiais:  

  
Alguns dos recursos didáticos despertam mais a atenção nas crianças do que 

nos adultos, a exemplo os jogos, sendo estes mais utilizados no ensino 

fundamental (anos iniciais) por despertar nas crianças o espírito de 

brincadeira, de competição. Contudo, não significa dizer que os mesmos não 

possam ser usados por educandos de uma faixa etária mais avançada, uma 

vez que o professor pode adequar para qualquer público que se deseje 

trabalhar6.  
 

De modo geral, há diversos recursos a serem utilizados, porém o professor 

deve adequá-lo ao seu plano de aula, a sua turma, ao conteúdo, para que sua aula 

realmente seja proveitosa apropriando-se das ferramentas indicadas a cada 

modalidade de ensino. Perrenoud (2000) diz ser uma das maneiras lúdicas para 

realizar tarefas cognitivas são os jogos além de serem estimulantes e interessantes  

Para a EJA buscou-se na Proposta do 1º Segmento alguns recursos didáticos 

pedagógicos, mais adequados para essa classe de alunos.  

  Existem variedades de recursos, dos mais convencionais como: quadro, 

mapas, cartazes, livros, jogos e outros (revistas, jornais, folders, panfletos, etc.) aos 

recursos tecnológicos (computador, vídeo, TV, aparelho de som) que ligam à 

realidade do aluno. Alguns materiais utilizados para construção de novas linguagens 

                                            
6  SANTOS, Ovídia Kaliandra Costa. Recursos Didáticos: Uma Melhoria na Qualidade da 

Aprendizagem. Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia, FECR; Graduando em Ciências 

Biológicas, UFCG. S/D.  
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ligada à cultura como: música, artes plásticas e cênicas, além de materiais para 

desenho, pintura, modelagem, artesanato, mesmo que não haja material especifico 

para essas áreas (FREITAS, 2007, p. 114).  

 Devemos considerar que na EJA os alunos têm características variadas, as 

quais determinam a didática a ser aplicada. Muitos são idosos e possuem baixa visão, 

outros tem problemas de audição. Já os mais jovens, tem interesses diferentes dos 

mais idosos, gostam de um tipo de música, os mais velhos gostam de outro. O 

educador deve estar atento para não perder a atenção de nenhum dos alunos.  

 Os materiais destinado a EJA possuem critério de agrupamentos: vínculo com 

o MEC, o suporte material inscrito, os sujeitos de produção e mesmos critério híbridos.  

 

Quadro 3: Agrupamentos de materiais por critério de vínculo a programas  
 

Fonte: Mello (2010, p. 31).  

  

 Os Materiais são organizados em função de programas realizados no MEC na 

atualidade, desenvolvidos pela Secretaria de Educação Básica (SEB), os livros são 

programas consolidados que asseguram continuidade das ações (MELLO, 2010).   

 Podem ser agrupados por critério de suporte, como material que serve como 

base para o desenvolvimento e um determinado conteúdo ou aprendizagem. No 

sentido de técnicas utilizadas em impressos, recursos digitais e eletrônicos, e 

materiais empregados na elaboração de recursos pedagógicos. Identificados como 

Grupo  Programa   Materiais  

Tecnologias Educacionais  Guia de                                                                    

Tecnologias educacionais 
Tecnologias  -Audiovisuais  

-Áudio (radiofônico/MP3)  
-Softwares educacionais  
-Kit didático  

  -Jogos e Materiais  de 

Manipulação  
-Portais Educativos/WEB  
-Objetos de Aprendizagem  

   
Livro didático  PNLA/PNLDEJA   -Coleção didática de EJA.  

-Livro de Alfabetização 
para EJA  
-Manuais do aluno e  do 

professor  
  

Acervo Literário para EJA  PNBE   -Coleção Literatura para 

Todos  

-Obras Literárias para EJA   



41  

  

tecnológicos, utilizam formatos digitais, informatizados ou virtuais, os impressos, os 

audiovisuais e os manipuláveis.    

  

  Quadro 4: Agrupamento por critério de suporte  
Grupo   Suporte  Materiais  

 Tecnologias Digitais  Tecnológicos  
Digital/informatizado/virtual  

-Softwares educacionais  
-Portais Educativos  
-Tecnologias virtuais  

 Impressos  Livros e impressos escolares  -Coleções Didáticas de EJA  
-Livro de alfabetização para  
EJA  
-Paradidáticos  
-Manuais  do  Aluno  e  do 

professor   
-Coleção Literatura para Todos  

-Obras Literárias para EJA  

-Obras de referências: Atlas,  

-Dicionários, Enciclopédias.  

-Pranchas e Livros de Imagens  

-Produções coletivas de 

professores e alunos (livros 

coletivos).  

 Audiovisuais  Imagem e som  -Vídeos: filmes, documentários.  
-Músicas, 

 Produções radiofônicas, 

-Livros Falados  

 Manipuláveis  Objetos diversos  -Jogos  
-Globo terrestre  
-Kit de experimentos  

  
  Fonte: Mello (2010, p. 32).  
  

 O uso destes recursos didáticos pode exigir dos professores aprendizagens e 

formações que altere seu papel em sala de aula. A seguir, faremos essa discussão e 

aprofundamento.  

  

  

3.3 Papel do professor e os recursos pedagógicos na EJA  

  

 Segundo Freire (2002, p.3) não há docência sem discência, portanto ensinar 

exige rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes do educando, 

criatividade, estética e ética, corporeificação das palavras pelo exemplo metódico, 

risco de aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, reflexão 

crítica sobre a prática, reconhecimento e assunção da identidade cultural.  

 Ter a capacidade de identificar os problemas tanto socioculturais como os 

educacionais, tendo como soluções, respostas criativas para a educação, podendo 
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assim ajudar a evitar a exclusão social. Em plena era da tecnologia, o educador tem 

que estar aberto às mudanças tecnológicas, dispor-se de uma prática mais harmônica 

com o mundo atual no sentido de preparar aos alunos novos recursos tecnológicos. 

Mas, não é fácil devido à sobrecarga de atividades do educador, impedindo um 

contato mais frequente com novos recursos didáticos.  

 O uso de meios para auxiliar na prática do ensinar não é de hoje, anos atrás 

pensava-se em mudanças, inconformados com a falta de didática no oficio de mestre. 

Com ideias que surgem do racionalismo e do renascimento cientifico trouxeram aos 

pedagogos da época grande interesses por métodos de educação eficaz e agradável, 

contrariados com a pedagogia antiga retórica e formal. Os educadores eram leigos e 

religiosos e precisavam de uma nova didática, pois consideravam que a educação 

partia da compreensão das coisas e não das palavras.  

 No século XVII surge Comênio com sua obra Didática Magna, elaborada com 

detalhados procedimentos do mestre de acordo com o grau de dificuldade e o nível 

de assimilação do aluno (ARANHA, 2006).  

 Foi com a revolução Francesa, no século XIX, que se organizou os primeiros 

cursos para a classe social dos professores (SAVIANI, 2005).  No Brasil com a Crise 

de 1929, e a implantação do capitalismo no país e com a industrialização houve a 

necessidade de importações de equipamentos e professores para assessorar a 

implantação dos mesmos, conforme Souza (2014, p.13). A escola passa então a 

desenvolver um papel moral na formação dos brasileiros. Havia um dualismo entre os 

cursos com tendências humanísticas e os qualificavam para o trabalho, surge as 

tensões entre o povo que deseja a educação e a elite que desejava a existência 

somente do curso superior.  

 O Manifesto dos Pioneiros, em 1932, levou o Estado a estabelecer um plano 

geral de educação, conforme Paiva (1973). Os redatores desse do documento, Anísio 

Teixeira e Lourenço Filho, acreditavam numa escola gratuita, laica, pública e 

obrigatória. Com a Constituição de 1934, foi incorporado vários deveres ao estado 

com a educação elementar, gratuidade, autonomia, descentralização e além de traçar 

diretrizes para a educação nacional e a qualificação profissional.  

 Nesta época a formação dos professores foi baseada nos ideais da Escola 

Nova, fazia-se o uso do método intuitivo, inspirada na filosofia positivista, priorizando 

o trabalho feminino. Trouxe a conscientização que para acontecer o desenvolvimento 

social era preciso sanar as deficiências na educação. Na então capital do Brasil, Rio 
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de Janeiro, houve as primeiras experiências na formação de professores, e no Instituto 

de Educação de São Paulo, que foram transformados em universidades, trouxeram 

grandes mudanças na formação com autonomia, didática, administrativa e difusão da 

cultura. 

 Com a criação do Estado Novo, elaborou-se outra constituição e impediu o 

avanço na educação, pois aconteceu uma nova reformulação no ensino, fixando 

diretrizes que deveriam acatar a formação física, intelectual e moral da infância e da 

juventude. Então os professores tiveram que se profissionalizar para atender a 

educação primária (SOUZA, 2014). Após o golpe militar, ocorreram várias mudanças 

no nível superior, nas questões de especialização, habilitação para o magistério. Com 

a abertura política houve a necessidade profissionalização dos serviços de 

professores. Ocorreram mudanças nas licenciaturas, adotaram o princípio da 

docência para a identidade profissional.  

 Nos anos 1990, com a LDB, foram aplicados incentivos financeiros as escolas 

públicas, criou-se a Educação à Distância (EAD) com intenção de facilitar o acesso a 

formação continuada. No incisivo I do art. 61, da LDB 9394/96, associa a teoria à 

prática, na capacitação de serviço, e no inciso II, remonta ao aproveitamento das 

experiências em instituições de ensino e outras atividades (SOUZA, 2014).  

 Aliando a visão de que a formação continuada do professor acontece em vários 

espaços. Desta forma a educação continuada alcança os professores de diversos 

níveis da educação, citado no art. 63, inciso III, tais políticas educacionais visam 

amenizar os problemas na qualidade de ensino. E para que o professor se desenvolva 

como profissional da educação, deve ser um investimento continuo e sistemático 

(BRASIL,1997, p. 30):  

  
A formação não pode ser tratada como um acúmulo de cursos e técnicas, 

mas sim como um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa. 

Investir no desenvolvimento profissional dos professores é também intervir 

em suas reais condições de trabalho.  
  

 Almejava-se que o profissional de educação contribua para produzir novos 

saberes e valorizar os que possuem. O seu bom desempenho trará resultado positivos 

na educação de modo geral. Para Libâneo (1998, p. 29):  

  
O professor medeia a relação ativa do aluno com a matéria, inclusive com os 

conteúdos próprios de sua disciplina, mas considerando os conhecimentos, 

a experiências e os significados que os alunos trazem a sala de aula, seu 
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potencial cognitivo, suas capacidades e interesse, seus procedimentos de 

pensar e seu modo de trabalhar.  
  

 A formação continuada do professor junto com ao seu desenvolvimento 

contribuirá para uma prática reflexiva qualitativa para a construção da cidadania do 

educando. E deve ser trabalhada a partir da realidade da escola, serão construídos a 

partir de conhecimentos prévios do educando, meios para o desenvolvimento de um 

trabalho baseado na reflexão das necessidades e dos problemas cotidianos dando 

significado ao ensino.  

 As políticas de educação profissional podem assegurar formação com intuito 

de propiciar ensino qualidade, com conhecimentos atualizados, práticas inovadoras 

que proporcione ao educando condições de aprender (SOUZA, 2014). Assim, o 

educador se apropriaria de outras formas de ensinar, que não fosse a forma textual, 

utilizando quadro e giz.  

 O educador como auxiliador propicia um ambiente de aprendizagem 

significativa. Seu foco deve ser o desenvolvimento integral do aluno. Faz-se 

necessário as atividades pedagógicas que promovam a participação de todos com 

alegria, imaginação e criatividade. Sendo assim, o aluno será cada vez mais 

estimulado a avançar nos seus estudos até concluí-lo, contribuindo para reduzir a 

desistência e evasão na EJA. Alguns educadores trouxeram em sua prática essa 

preocupação.  

  

3.3.1 Educação Libertadora  

  

 Freire (2010) em seu livro "Educação para Prática da Liberdade", nos fala da 

alfabetização que vai além de mecanicamente escrever e ler: "é entender o que lê e 

escrever o que se entende". Mais adiante ele expõe a diferença do seu método:  

  
Implica não em memorização visual e mecânica de sentenças, de palavras, 

de silabas, desgarradas de um universo existencial – coisas mortas ou 

semimortas – mais numa atitude de criação e recriação. [...].  Daí que o papel 

do educador seja fundamentalmente dialogar com o analfabeto, sobre 

situações concretas, oferecendo-lhes simplesmente os instrumentos com que 

ele se alfabetiza. [...]. Por isso que buscávamos um método que fosse 

também instrumento do educando e não só do educador e que identificasse, 

[...], o conteúdo da aprendizagem com o processo mesmo da aprendizagem. 

Daí a nossa descrença nas cartilhas que pretendem a montagem da 

sinalização gráfica como uma doação e reduzem o analfabeto mais à 

condição de objeto que à condição sujeito de sua alfabetização (FREIRE, 

2010, p.119).  
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 Freire faz críticas às cartilhas descontextualizadas da realidade do educando e 

memorização mecânica que não leva o educando refletir sobre sua própria 

aprendizagem e aprender criticamente o seu mecanismo de formação vocabular e 

faça criativamente suas combinações. O seu método consistia em organizar um 

conjunto de técnicas de ensino com um objetivo especifico, onde problematizava o 

contexto onde estava inserido o educando.  

  

[...]Paulo Freire compreendia que a aprendizagem acontecia mais facilmente 

quando o objeto de estudo integrava a realidade sociocultural do estudante e 

fazia relação tanto com seus conhecimentos prévios quanto com a 

funcionalidade em seu dia-a-dia. Por isso, em vez de trazer cartilhas fora da 

realidade do educando desenvolvia técnicas de debates, com fóruns de 

discussão, além de tempestade de ideias, em que temas de interesse dos 

alunos eram discutidos, respeitando as diversas opiniões. (FREITAS, 2007, 

p.14).   
  

 A partir das quais fazia seleção dos temas para estudo, delimitava o tema e 

selecionava as palavras geradora (as mais relevantes em textos ou exposições orais 

relacionadas). Depois passa para a técnica de desconstrução de palavras e 

construção de famílias fonêmica. Usando técnica com recursos Freire nos remete ao 

Círculo de Cultura como forma de alfabetizar:  

  
Só assim nos parece válido o trabalho da alfabetização, em que a palavra 

seja compreendida pelo homem na sua justa significação: como força de 

transformação do mundo. Só assim a alfabetização tem sentido. [...] Na 

medida em que, implicando em todo este esforço de reflexão do homem 

sobre si e sobre o mundo em que e com que está, o faz descobrir “que o 

mundo é seu também, que o seu trabalho não é a pena que paga por ser 

homem, mas um modo de amar – e ajudar o mundo a ser melhor” (FREIRE, 

1996, p.150).  
  

 Através desse método e técnicas que atraiam atenção pois era parte do 

convívio do educando, possibilitavam mais envolvimento e interação, sendo uma 

forma de ensinar necessária, contribuíam para diminuir as ausências, desistências e 

assim a educação tinha sentido para o educando. E para complementar essa dinâmica 

Paulo Freire usava projetores de slides para contextualizar a realidade e a discussão 

das palavras geradoras, como bom articulador fez uso dos recursos como ponte para 

facilitar o ensino-aprendizagem.  

 

3. 4 Professor e o aluno da EJA  
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 Os alunos da EJA, principalmente os mais idosos, lembram saudosos da escola 

do passado e acreditam que ao voltarem, a encontraram da mesma forma de anos 

atrás, como nos fala a Proposta Curricular para o Primeiro Segmento:  

  

É provável que esperem encontrar um modelo bem tradicional de escola, com 

recitação em coro do alfabeto, pontos copiados do quadro negro, disciplina 

rígida, correspondendo a um modelo que conheceram anteriormente. Com 

relação aos educandos com essas expectativas, o papel do educador é 

ampliar seus interesses, mostrando que uma verdadeira aprendizagem 

depende de muito mais que atenção às exposições do professor e atividades 

mecânicas de memorização (BRASIL, 2001, p.42).    
  

 O educador pode mostrar aos alunos que mudanças ocorreram, no entanto, 

busca-se valorizar a participação do educando num diálogo, para que o ensino tenha 

sentido, a forma expositiva não é tão eficaz para o educando idoso, há outras 

possibilidades de ensino-aprendizagem e muitos recursos que facilitam o 

entendimento dos conteúdos.  

  

Outra questão metodológica diz respeito ao caráter crítico, problematizador e 

criativo que se pretende imprimir à educação de adultos. Educadores 

fortemente identificados com esses princípios da prática educativa 

conseguem estabelecer uma relação de diálogo e enriquecimento mútuo com 

seu grupo. Promovem situações de conversa ou debate em que os 

educandos têm a oportunidade de expressar a riqueza e a originalidade de 

sua linguagem e de seus saberes; conseguem reconhecer, comparar, julgar, 

recriar e propor (BRASIL, 2001, p.30).  
  

 Nesta concepção democrática, onde o educador conversa com o educando de 

igual para igual, respeitando as diferenças, os ritmos de aprendizagem e as histórias 

de vida dos mesmos, onde o primeiro age como provocador de situações problemas, 

o segundo o provocado a descobrir soluções e sistematizá-las, juntamente se avaliam 

em busca de novos rumos e estratégias para eficácia da aprendizagem.  

 A formação envolve também as questões relacionadas a didática de ensino e 

os recursos pedagógicos a serem utilizados para proporcionar uma assimilação dos 

conteúdos. Em relação aos recursos, se o professor tiver habilidade para usar 

equipamentos didáticos pedagógicos, por exemplo, um datashow, computador, ele 

poderá, usando a criatividade explorar outros recursos como o filme, a música, um 

vídeo, documentários, e outras possibilidades, mas sempre relacionado com o 

conteúdo e com a realidade do aluno, será uma aula interessante, na qual o aluno vai 

participar e aprender.  
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  A escolha desse recurso deve ser categórica, conhecer as possibilidades de 

uso, para quais conteúdos esses recursos serão melhor utilizados. Souza (2007, p. 2) 

diz que: “há transferência de conhecimento para a realidade do educando quando o 

professor utiliza recurso didático”. Com a utilização de recursos implementados pelo 

professor, o aluno passa a ser agente de sua aprendizagem. O professor que utiliza 

essas ferramentas pedagógica, terá retorno qualitativo no ensino.   

 Mello (2010, p. 23) nos chama atenção para o uso do livro didático:  

  
Por outro lado, para muitos educadores cuja a formação ainda incompleta ou 

foi inadequada, e que não contam com oportunidades de formação inicial ou 

continuada, a presença de materiais didáticos previamente elaborados, em 

particular, os livros didáticos, representa um excelente apoio para o 

desenvolvimento das aulas, para organização dos conteúdos e de sequência 

de atividades de aprendizagem com os alunos. Através deste recurso o 

professor planeja o ano letivo, prepara suas aulas, elabora suas avaliações.   
  

 Mello (2010) considera o livro um elemento de organização das atividades de 

ensino, mas entendemos que não é o único material didático a ser utilizado na sala 

de aula. O livro tem a sua contribuição, mas existem outras possibilidades para 

trabalhar os componentes curriculares na EJA, de forma criativa e interessante, 

levando em conta as necessidades do educando, para que o conteúdo flua de maneira 

prática e dinâmica.  

 O motivo para a não utilização de certos recursos é a falta de capacitação do 

educador em manipular, principalmente, os recursos tecnológicos. Um dos problemas 

da nova era digital enfrentados pelas escolas é a falta de interesse e despreparo dos 

professores em relação a utilização de tecnologias empregadas no processo de 

ensino.  

 Um recurso fácil de ser utilizado é a TV, nela você usa o DVD, com programas 

preparados para sala de aula, como documentários, cenas verídicas na qual pode 

levar os alunos a conhecerem o ambiente natural, como rios, florestas, animais, entre 

outros. A utilização da TV nas escolas é pouco ou em algumas vezes nenhuma, por 

parte dos professores. Destacamos também importância do uso da internet, um 

professor que difere dos professores convencionais, sabe inovar, estimula os alunos 

a pesquisar, até mesmo usando o celular:  

  
[...] O professor não é o informador, aquele que centraliza a informação. A 

informação está em inúmeros bancos de dados, em revistas, livros, textos, 

endereços de todo o mundo. O professor é o coordenador do processo, o 

responsável na sala de aula. Sua primeira tarefa é sensibilizar os alunos, 

motivá-los para a importância da matéria, mostrando entusiasmo, ligação da 
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matéria com os interesses dos alunos, com a totalidade da habilitação 

escolhida (MORAN, 1999, p. 20).  
  

 O uso da internet aumenta a motivação pelo assunto pesquisado, sendo 

divertida, dinâmica e flexível. Desperta a simpatia dos alunos, levando-os a gostar de 

aprender e de estudar. Vem do professor os estímulos para que o aluno reconheça a 

educação como ponte, para a liberdade. É utilizando, em suas práxis, recursos 

didáticos adequados a realidade dos alunos (GADOTTI, 2006).  

 O professor pode oportunizar possibilidades de ensino-aprendizagem por 

meios tecnológicos, aproximando da realidade do aluno e criando um ambiente que 

favoreça assimilação dos conteúdos, usando recursos do seu cotidiano. E se as 

escolas não possuírem recursos tecnológicos, temos que utilizar os recursos 

convencionais, conforme a Proposta Curricular para o primeiro segmento da EJA:  

   
Também é uma responsabilidade importante dos educadores de jovens e 

adultos favorecer o acesso dos educandos a materiais educativos como 

livros, jornais, revistas, cartazes, textos, apostilas, vídeos etc. Deve-se 

considerar o fato de que se trabalha com grupos sociais desfavorecidos 

economicamente, que têm pouco acesso a essas fontes de informação fora 

da escola (BRASIL, 2001, p. 47).  
  

 O educador com compromisso educativo, assume para si a responsabilidades 

de preparar sua aula com criatividade, utilizando os materiais necessários para que 

haja interação, fazendo da aula um momento agradável no qual o aluno sinta desejo 

de aprender, e tenha acesso há variedades de fontes informativas como suporte para 

a leitura do mundo.  

 Em todas as disciplinas há possibilidades do uso do material pedagógico, em 

algumas são essenciais, pois fica difícil a demonstração do conteúdo sem a 

manipulação, para se fazer compreender melhor por meio de experiências sobre o 

quer ensinar. Muitas aulas expositivas cansam e não consegue chegar ao objetivo 

algum, fazendo que o aluno se desestimule e até desista de estudar.  

 Os componentes curriculares nas quais os professores mais podem explorar o 

uso de materiais didáticos são geografia, ciências, português, matemática, entre 

outras. Ao professor de geografia é imprescindível, a necessidade de preparação para 

lhe dar com recursos didáticos nesta disciplina, e com a falta deles também:  

  
O professor de Geografia tem como incumbência tentar fazer com que seus 

alunos consigam se relacionar da melhor forma possível com o espaço que 

eles habitam e transformam. Porém essa tarefa não é fácil, porque, eles não 



49  

  

têm sempre a sua disposição todos os tipos de recursos necessários para 

conseguirem demonstrar a seus alunos toda a complexidade que temos tanto 

em relação a natureza quanto a sociedade (FRANÇA, 2009, sp.)   
  

 Segundo os PCNs de Geografia nas séries iniciais há vários conteúdos como: 

Cartografia, Geologia, Climatologia. Se não houver recursos interativos, os alunos 

terão dificuldades para entender o conteúdo, nestas séries precisam de grande 

abstração, ou melhor precisam ter contato com a materialidade. O recomendado é 

que os professores usem maquetes, globo, mapas, jogos, explorar a ludicidade 

presente nesta faixa etária (BRASIL,1997).   

   
Em aulas com turmas de Ensino Médio, devido um grau maior de 

desenvolvimento cognitivo, os professores têm preferência por trabalhar com 

recursos que desenvolvam nos alunos a capacidade de construção e 

interpretação de assuntos relacionados a Geografia através de filmes, textos, 

músicas, peças de teatro. Este tipo de recurso didático, permite ao aluno fazer 

uma ponte entre o conteúdo da Geografia com outro item importante na 

formação do cidadão que são as Artes (FRANÇA, 2009, s.p.).  
  

 Concluímos que em certas disciplinas como Geografia fica monótono o uso do 

quadro ou só do livro didático. Com a presença de diversos materiais é possível 

explorar sua utilidade, ampliando a concepção dos alunos sobre a disciplina. Do 

contrário muitas vezes as faltas dos materiais impossibilitem uma aula mais atrativa 

principalmente na rede pública.  

 Os materiais usados para mediar a construção do conhecimento podem 

estimular o educando por meio da percepção visual, auditiva ou ambas. O professor 

poderá usar qualquer tipo de material pedagógico, desde que se analise bem todas 

as possibilidades de aprendizagem, que promova a autonomia e a criatividade dos 

educandos, sendo o professor o mediador num ambiente desafiador, os alunos 

construam seus próprios conhecimentos. E também a Proposta para o Primeiro 

Segmento chama a atenção para alguns cuidados que o educador deve ter:  

  
O professor de jovens e adultos deve ter um cuidado especial com a busca e 

seleção de textos para trabalhar com os alunos, já que ele não conta com a 

abundância de materiais didáticos já elaborados disponíveis para a educação 

infantil. Além dos textos literários, outros podem ser usados em sala de aula: 

receitas culinárias, textos jornalísticos, artigos de divulgação científica, textos 

de enciclopédias, cartas, cartazes, folhetos informativos ou textos elaborados 

pelos próprios alunos. O professor deve dispor de uma boa coletânea de 

textos, organizar pequenas bibliotecas na sala de aula ou levar seus alunos 

a bibliotecas (BRASIL, 2001, p. 57).  
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 O professor poderá de forma criativa desenvolver meios para que os 

educandos possam ampliar seus conhecimentos. Os recursos audiovisuais, são os 

que mais chamam a atenção dos educandos, a utilização de TV, Datashow, 

computadores, slides, vídeos, pesquisas na internet, ou mesmo um programa 

educativo, disponível em CDs ou on-line. Há várias possibilidades de usar os materiais 

visuais como jornais, revistas ou cartazes e são mais favoráveis pois, tem baixo custo.  

 Para os adultos trabalharem com materiais do seu dia a dia é uma opção 

interessante, suportes de textos como receitas culinárias, literatura de cordel, música 

popular, poemas enfim, o importante é situar o conteúdo, despertar a criticidade do 

aluno e proporcionar a sua autonomia, assim teremos certeza que obteremos êxito no 

oficio de educadores. Após discorrermos sobre a utilização dos recursos, passaremos 

para a próxima seção da caracterização deste estudo  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

  

 Após ter abordado na seção anterior sobre o uso do material didático e o papel 

do professor, iremos explanar a abordagem metodológica da pesquisa científica, pois 

percebemos a necessidade de comentar os processos que fizeram parte para a 

construção da pesquisa. Sendo assim, iremos apresentar as motivações do estudo, 

questão problematizador, objetivos gerais, objetivos específicos, aspectos 

metodológicos, sujeitos da pesquisa e lócus da investigação.  

  

  

4. 1 Motivação para a realização do estudo  

  

  Durante as minhas experiências de Estágio Supervisionado no Primeiro 

Segmento da EJA fiquei preocupada com a ausência da utilização de materiais 

pedagógicos para auxiliar no ensino-aprendizagem dos alunos. Em outras 

aproximações na escola, como bolsista no Programa Institucional de Bolsas para 

Iniciação à Docência (PIBID), percebi que dificilmente naquela escola se utilizava 

recursos pedagógicos, no entanto, era rotina o uso do livro didático, atividades 

impressas e do quadro. Porém, as bolsistas utilizando metodologia (construtivista), 

técnicas (leitura e escrita) e alguns materiais (notebook, jogos, vários suportes de 

textos, dinâmicas) estimulavam os alunos, aumentando a disponibilidade em participar 

e aprender. Segundo Coll (1996, p. 30 apud Brasil,1998, p.80):   

  
[...] a inovação curricular não consiste apenas em mudar, ou tentar mudar, o 

que se ensina e se aprende na escola. Tão importante quanto o que se ensina 

e se aprende é como se ensina e se aprende. Na verdade, hoje sabemos que 

ambos os aspectos são indissociáveis. O que finalmente o aluno aprende na 

escola depende em boa medida de como o aprendem; e o que finalmente nós 

professores conseguimos ensinar aos nossos alunos é indissociável de como 

lhes ensinamos.  
  

 Os materiais devem ser inseridos desde que se tenha clareza das 

possibilidades e dos limites que cada um deles apresenta e de como podem ser 

utilizados numa proposta global de trabalho O sucesso escolar dos alunos pode sofrer 

interferência, dependendo da relação entre o professor, aluno e o conhecimento. 

Considera-se fatores importantes no processo de ensino e aprendizagem como 

contrato didático, a gestão do tempo, a organização do espaço, os recursos didáticos, 

a interação e a cooperação e a interação da escola com as práticas sociais. Vemos 

que os recursos didáticos foram relacionados como parte do processo de ensino e 
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aprendizagem, porém muitos professores não os utilizam nas suas possibilidades, 

tornando a aula sem atrativos levando os alunos ao desestímulo.  

Souza (2007, p. 111) afirma que:  

  
[...]o professor deve ter formação e competência para utilizar os recursos 

didáticos pedagógicos que estão ao seu alcance e muita criatividade, ou até 

mesmo construir juntamente com o aluno, pois ao manipular esses objetos 

[...] tem a possibilidade de assimilar melhor o conteúdo. Os recursos didáticos 

não devem ser utilizados de qualquer jeito, deve haver um planejamento por 

parte do professor, que deverá saber como devem ser utilizá-lo para alcançar 

o objetivo proposto por sua disciplina   
  

 Desse modo, o educador deve planejar-se para adequar os recursos ao 

conteúdo afim de alcançar o objetivo proposto, além de procurar os que são mais 

acessíveis, e ainda se houver condições de produzir com os alunos, fortalecendo a 

interação e cooperação entre os alunos. Proporcionando uma abordagem de sua 

realidade, relacionando seu desenvolvimento com situações do lugar, de forma crítica 

e autônoma.   

 Partindo dessa breve contextualização, a questão norteadora desse estudo foi: 

como o coordenador pedagógico e os professores que atuam na Educação de Jovens 

e Adultos concebem os recursos didáticos utilizados nesta modalidade de ensino?  

  

  

4.2 Questão norteadora da pesquisa   

  

  Como o coordenador pedagógico e os professores que atuam na Educação de 

Jovens e Adultos concebem os recursos didáticos utilizados nesta modalidade de 

ensino? Tal questionamento se desdobrou em três objetivos específicos.  

  

  

4.3 Objetivo geral  

  

 Em consonância com a questão norteadora desse estudo, traçamos o seguinte 

o objetivo geral: analisar como o coordenador pedagógico e os professores que atuam 

na Educação de Jovens e Adultos concebem os recursos didáticos utilizados nesta 

modalidade de ensino.  

 

  

4.4 Objetivos específicos  
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a) Averiguar como o coordenador pedagógico e os professores que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos concebem os recursos didáticos utilizados nesta 

modalidade de ensino.  

b) Relacionar os recursos didáticos utilizados no desenvolvimento dos 

componentes curriculares; 

c) Identificar as dificuldades apontadas por um coordenador pedagógico e 

professores quanto à utilização de recursos didáticos na EJA.  

  

  

4.5 Aspectos metodológicos  

  

 Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva de abordagem qualitativa, a qual segundo 

Bogdan e Biklen (1994, p.48) é assim definida:  

  

A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em forma de 

palavras ou imagens e não de números. Os resultados escritos da 

investigação contêm citações feitas com base nos dados para ilustrar e 

substanciar a apresentação. Os dados incluem transcrições de entrevistas, 

notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e 

outros registros oficiais. Na sua busca de conhecimento, os investigadores 

qualitativos não reduzem as muitas páginas contendo narrativas e outros 

dados símbolos numéricos. Tentam analisar os dados em toda a sua riqueza, 

respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes foram registrados 

ou transcritos.  
  

 A abordagem qualitativa é realizada em ambiente natural, onde os dados são 

coletados e transcritos das entrevistas e formulários, seguido de análises das citações 

da forma como foram ditas, para compreender os sujeitos.  

  

 4.5.1 Procedimentos para o desenvolvimento de estudo  

  

 Neste item apresenta-se o delineamento da pesquisa e as etapas para sua 

realização. A Pesquisa foi estruturada em seis etapas. Para realização deste trabalho 

foram realizados os seguintes procedimentos:  

 Primeiramente a elaboração de um projeto de pesquisa de conclusão de curso. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, verificando quais autores tratam deste tema, 

em livros, sites e artigos, no mês de julho do ano de 2016, foi conhecer os recursos 

pedagógicos na utilizados nas instituições brasileiras, buscando informações com o 

resultado foi gerada uma lista com os nomes dos recursos pedagógicos utilizados para 

auxiliar o ensino aprendizagem.  
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 A segunda etapa aconteceu em agosto. Dos recursos listados, separou-se os 

recursos recomendados para a Educação de Jovens e Adultos, elaborando um texto 

sobre esses materiais pedagógicos e seu uso de modo geral e especifico na EJA.  

 Na terceira etapa, em setembro, realizamos contato com a direção da escola 

com o termo de apresentação, para solicitar autorização para realização desta 

pesquisa (em Anexo). Nesta etapa, tive contato com o coordenador pedagógico 

recolhi alguns dados sobre a existência de recursos disponível para EJA, se havia um 

espaço adequado para guardá-los e se os professores os utilizavam.  

 Na quarta etapa, em outubro, entramos em contato com os professores, para 

expor o objetivo da investigação e conseguir consentimentos quanto a participação 

deles no presente estudo (em Anexo). E aplicamos questionários aos professores e 

ao coordenador com questões fechadas para colher dados profissionais e 

entrevistamos o coordenador e os professores, com questões mistas (em Apêndice).  

  Na quinta etapa, no mês de novembro, realizou-se organização, análise, 

interpretação e fundamentação dos dados obtidos.  

  Na sexta etapa, no mês dezembro, foi a revisão e apresentação dos resultados 

no trabalho de conclusão de curso.  

  

4.5.2 Instrumentos utilizados para levantamento dos dados   

  

 Para o desenvolvimento desta pesquisa serão utilizados dois instrumentos de suma 

importância para este estudo, segundo Gil (1999. p.115):  

  
 Para a coleta de dados nos levantamentos são utilizadas as técnicas de 

interrogação: o questionário, a entrevista e o formulário. Por questionário 

entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo 

pesquisado, entrevista, por sua vez, pode ser entendida como a técnica que 

envolve duas pessoas numa situação "face a face" e em que uma delas 

formula questões e a outra responde. Formulário, por fim, pode ser definido 

como a técnica de coleta de dados em que o pesquisador formula questões 

previamente elaboradas e anota as respostas  
  

A entrevista foi escolhida como fonte de coleta de dados porque permite diálogo 

entre entrevistador e entrevistado de modo a fornecer maior esclarecimento para 

compreensão do assunto em pauta. E o questionário para coletar dados pessoais e 

profissionais.  



55  

  

a) Entrevistas semiestruturadas foram realizadas com professores do 1º 

segmento da EJA, por meio de gravações de vídeos e que depois foram transcritas 

posteriormente;  

b) Questionário com perguntas abertas, que foi aplicado ao coordenador e 

professores, para conhecer o perfil profissional e pessoal dos participantes da 

pesquisa.   

  

  

4.6 Lócus da investigação  

  

 Esta pesquisa foi desenvolvida em uma escola da Rede Municipal de Ensino.  Escola 

Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Senador Darcy Ribeiro, situada 

na Av. José Vieira Caúla, n. 6662, bairro Teixeirão, Zona Leste Porto Velho – RO, foi 

fundada em 1998, na administração do prefeito Chiquilito Coimbra Erse, sob decreto 

nº. 6579 de 05 de março de 1998.   

  

  

4.7 Características dos sujeitos da pesquisa  

  

  A presente pesquisa tem como população: o coordenador pedagógico e os 

professores do primeiro segmento da EJA (1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental da 

EJA), no período noturno. Com base na etapa da pesquisa de campo, por meio da 

aplicação de questionário, foi possível descrever o perfil dos professores e 

coordenador, participantes dessa investigação, com relação aos seus dados pessoais 

e profissionais, pois entende-se que se trata de indivíduos reais que possuem 

características que precisamos destacar a fim de que possamos conhecer melhor o 

sujeito, como nos mostram os dados a seguir:    

 Na presente pesquisa foram preservados a identidade dos sujeitos e para 

análise dos dados, os professores serão tratados como P.A, P.B, P.C, P.D e P.E, e foi 

também entrevistado o coordenador pedagógico, que será C.P. A partir da coleta de 

dados com as características dos sujeitos da pesquisa, compreendemos que todos os 

participantes são do quadro efetivo da SEMED (Secretaria Municipal) de Porto Velho-

RO.  

Os respondentes são na maior parte professoras em número de quatro, 

responsáveis pelas turmas da 1ª a 4ª séries do Primeiro Segmento da EJA e também 

o coordenador e o professor de informática e cidadania. Os participantes da pesquisa 
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possuem curso superior e já atuam como professores entre 14 a 29 anos de 

experiência, a maioria dos respondentes têm experiência entre 5 a 18 anos com a 

EJA, como representado no Quadro 5 a seguir.  

  

Quadro 5: Indicativo do tempo de serviço docente e docente na EJA  

  

PROFESSOR (A)  

  
TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

COMO DOCENTE  

  
TEMPO DE EXPERIÊNCIA  
COMO DOCENTE DA EJA  

P.A  19 anos  18 anos  

P.B  26 anos  10 anos  

P.C  25 anos  10 anos  

P.D  14 anos  05 anos  

      

  FONTE: Elaborado pela pesquisadora (2016).  
    

 O coordenador fez sua graduação em Pedagogia, atuou por quatro anos na 

docência e fez especialização em Administração da Educação e Gestão Escolar, a 

vinte anos atua como coordenador e trabalha em outra instituição com gestor há 

quatorze anos.  

 O professor de Informática e Cidadania, foi o primeiro gestor e esteve durante 

vários anos na direção da escola, possui vinte nove anos de experiência como gestor 

e atualmente atua como professor emprestado a essa escola. O Quadro 6 demonstra 

o tempo de experiências profissionais dos mesmos:  

    

Quadro 6: Indicativo de experiência como gestor, coordenador e docente.  
Coordenador/ 

Professor  
Tempo de Experiência como 

Docente  
Experiência como 

Diretor/Coordenador  

C.P   04 anos  14/20 anos  

P.E   09 anos  29/- anos  

  FONTE: Elaborado pela pesquisadora (2016).  
  

  Todas professoras possuem Graduação, uma não possui especialização, mas 

está cursando faculdade de enfermagem na Fundação Universidade Federal de 

Rondônia-UNIR. O coordenador possui Administração da Educação e Gestão e o 

professor de cidadania Gestão.  
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Quadro 7: Formação dos participantes da pesquisa.  

  

Participantes  

  

Graduação  

  

Especialização  

  

C.P  

  

Pedagogia  

Administração da  

Educação e Gestão  

Escolar  

  

P.A  

  

Pedagogia  

  

Psicopedagoga  

P.B  Pedagogia  Educação de Jovens e  

Adultos  

  

P.C  Pedagogia  Educação de Jovens e 

Adultos  

P.D  Pedagogia  _  

P.E  Pedagogia  Gestão Escolar  

  FONTE: Elaborado pela pesquisadora (2016).  
  

 Três professores trabalham mais de trinta horas semanais, contudo afirmam 

que planejam as aulas segundo a ementa e a necessidade da turma, fica claro que a 

maioria desses professores enfrentam dificuldade com o tempo, pois trabalham entre 

dois e três horários diários.  

  

Quadro 8: Jornada de trabalho em horas semanais, quantidade de turmas e 
quantidade de aluno por turma.  
  

  

Professor (as) e 
o  

Coordenador  

Jornada de 
trabalho  

(Horas semanais)  

Quantidade 

de Turmas  

Quantidade de 

alunos por turmas  

P. A  65 horas  02  16  

P. B  32 horas  02  20  

P. C  40 horas  01  19  

P. D  25 horas  01  15  

P. E  25 horas  04  15  

C. P  50 horas  08  20  

  FONTE: Elaborado pela pesquisadora (2016).  
  

 A partir dos dados acima mencionados é possível verificar que a jornada de 

trabalho entre as professoras é mais intensa, apenas uma tem uma jornada de 25 
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horas, os outros são o coordenador que é responsável pelo turno da noite (EJA), e o 

professor de informática e cidadania, que trabalha duas vezes por semana, dando 

aula para quatro turma de EJA.  Quanto a quantidade de turmas duas professoras que 

trabalham dois turnos possuem mais alunos, os demais ficam com a média de 15 a 

19 alunos com uma turma.   

  

  

4.8 Proposta de análise dos dados  

  

 Como proposta de análise de dados buscamos nos fundamentar na análise 

quantitativa, realizada no mês de novembro, de 2016. Assim como, a revisão dos 

dados bibliográficos coletados para este estudo. Para esses dados colhidos, foi 

realizada a interpretação das respostas das entrevistas, aplicadas ao longo desta 

pesquisa. Para fundamentar esta análise, recorreu-se a Gil (2004, p. 133):  

  
A análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos 

dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os 

pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, 

definir esse processo como uma sequência de atividades, que envolve a 

redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a 

redação do relatório.  
  

 Conforme o estudo de campo, foram necessárias técnicas de coleta de dados, 

como entrevistas e questionários, para análise qualitativa, a interpretação das 

respostas contrapondo com a teoria. Neste trabalho os dados foram analisados em 

formato de quadro representando os três eixos teóricos, contendo a análise das falas 

dos entrevistados.   A seção a seguir irá apresentar a análise dos dados referentes a 

entrevista realizada com o coordenador e professores.  
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5 DESVELANDO A CONCEPÇÃO DO COORDENADOR E DOS PROFESSORES 

DA EJA QUANTO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DIDÁTICOS  

  

  Nesta seção apresentamos a análises dos dados obtidos por meio de entrevista 

realizada junto ao coordenador pedagógico e professores de uma escola que atende 

a modalidade de ensino voltada à educação de jovens e adultos, para os quais fizemos 

indagações relacionadas a três eixos temáticos, a saber: Eixo Temático 1:  A 

concepção quanto ao uso dos recursos didáticos para o desenvolvimento dos 

componentes curriculares da EJA; Eixo Temático 2: Recursos utilizados para o 

desenvolvimento das aulas; Eixo Temático 3: Dificuldades apontadas para a não 

utilização dos recursos didáticos.  

  As repostas a essas indagações, verificaremos a seguir, acompanhadas de 

interpretação e fundamentação teórica que as respaldem.  

  

5.1 Uma interlocução com o coordenador pedagógico  

  

Eixo Temático 1-  A concepção quanto ao uso dos recursos didáticos para o 

desenvolvimento dos componentes curriculares da EJA  

 Ao questionarmos ao coordenador pedagógico a respeito de sua concepção 

quanto ao uso dos recursos didáticos para o desenvolvimento dos 

componentes curriculares da EJA, obtivemos a seguinte resposta:  

  
Os recursos didáticos enriquecem a aula, proporcionam aprendizagem a 

partir da manipulação com o material concreto e devem se variados (não só 

o livro). Deve ser ampliado seu uso em sala de aula, pois sem eles a aula 

poderá se tornar monótona, sem atrativos. É preciso saber trabalhar, 

entender os recursos. Mas, é preciso planejar primeiramente para que a aula 

saia a contento (C.P).  
  

 Na fala do coordenador percebemos que primeiro deve haver um planejamento, 

visando uma vinculação com o conteúdo, variando os recursos para evitar cair na 

monotonia. Sobre isso destacamos:     

  
O professor deve ter formação e competência para utilizar os recursos 

didáticos que estão a seu alcance e muita criatividade, ou até mesmo 

construir juntamente com seus alunos, pois, ao manipular esses objetos [...] 

tem a possibilidade de assimilar melhor o conteúdo. Os recursos didáticos 

não devem ser utilizados de qualquer jeito, deve haver um planejamento por 

parte do professor, que deverá saber como utilizá-lo para alcançar o objetivo 

proposto por sua disciplina (SOUZA, 2007, p.111).  
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 Entendemos que o pensamento do coordenador está em consonância com o 

que ressalta Souza (2007), na medida em que enfatiza a necessidade de 

planejamento para o uso dos recursos didáticos. Embora existam professores que 

utilizam os recursos didáticos diferenciados para aperfeiçoar suas aulas, há a 

necessidade de que os educadores revejam seus métodos de ensino na disciplina, para 

que o educando possa ter participação, saiam da passividade, sendo autor de sua própria 

aprendizagem.  

 Os novos recursos tecnológicos estão ao seu alcance e não são utilizados em sala 

de aula por falta de preparo e/ou por falta de interesse, e assim muitos acabam utilizando 

métodos tradicionais em suas aulas e não inovam seus métodos de ensino com os 

recursos disponíveis para uma melhor qualidade de ensino.  

  

  

Eixo Temático 2- Recursos utilizados para o desenvolvimento das aulas  

  

 Após verificarmos a concepção do coordenador acerca do uso dos recursos 

didáticos, o interrogamos sobre quais recursos didáticos os professores utilizam 

no desenvolvimento das suas aulas. A resposta obtida para tal indagação foi:  

  
Os livros, os recursos tecnológicos como TV, laboratório multimídia, biblioteca 

onde há mapas do corpo, globo terrestre, jogos (C.P).  
  

 O coordenador ao elencar essa diversidade de materiais, nos leva a inferir que 

a escola dispõe de tal diversidade, cabendo aos professores planejar o uso destes no 

contexto de suas aulas, para favorecer a aprendizagem dos alunos. Segundo Freitas 

(2007) alguns materiais pedagógicos foram criados exclusivamente para educação, 

almejando contribuir com os componentes curriculares.   

 Não pode limitar-se a uma aula sem novidade, pois usando a criatividade com 

objetos simples, materiais descartáveis, e tantas outras possibilidades, poderá fazer 

a diferença na vida desses educandos, recursos da sua própria vivencia, já seria um 

bom começo para despertar as competências e habilidades necessárias a estes.    

  

  

Eixo Temático 3 - Dificuldades apontadas quanto à utilização dos recursos 

didáticos  

  

 Na sequência da nossa entrevista, levantamos questionamento referente às 

dificuldades quanto o uso dos recursos didáticos. A respeito desta questão, o 
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entrevistado em pauta, ratifica a necessidade de planejamento e utilização adequada 

dos recursos, quando enfatiza:  

  
Primeiro deve conhecer o material e a forma como vai se utilizar. A atividade 

do professor deve ser prática e é necessário o planejamento para 

operacionalizar a utilização desses materiais (C.P).  
  

 As considerações do coordenador encontram respaldo no pensamento de 

Souza (2007, p. 113), quando este afirma:   

  
O uso de materiais didáticos no ensino escolar, deve ser sempre 

acompanhado de uma reflexão pedagógica quanto a sua verdadeira utilidade 

no processo de ensino e aprendizagem, para que se alcance o objetivo 

proposto. Não se pode perder em teorias, mas também não se deve utilizar 

qualquer recurso didático por si só sem objetivos claros.  
  

 Como podemos observar, tanto na fala do coordenador como do autor acima 

mencionado, os materiais didáticos não devem ser usados aleatoriamente, pois 

embora estes sejam meios auxiliares no desenvolvimento da prática pedagógica, 

poderão concorrer de forma significativa para uma melhor assimilação dos conteúdos 

e, consequentemente, no processo de aprendizagem, quando utilizados de forma 

contextualizada.  

  

  

5. 2 Uma interlocução com os professores  

  

 Em nosso entendimento, além de buscarmos informações sobre a concepção 

quanto ao uso dos recursos didáticos junto ao coordenador da escola, consideramos 

relevante obtermos as mesmas informações na concepção dos professores. Desse 

modo, apresentamos as respostas desses sujeitos nos eixos temáticos a seguir.   

  

Eixo 1 Temático:  A concepção quanto ao uso dos recursos didáticos para o 

desenvolvimento dos componentes curriculares da EJA  

  

 Neste eixo, buscamos ouvir como os professores concebem o uso dos recursos 

didáticos para o desenvolvimento dos componentes curriculares da EJA para o 

processo de ensino e aprendizagem que envolve os diferentes sujeitos dessa 

modalidade de ensino. Nesta perspectiva foram obtidas as seguintes falas dos 

professores envolvidos na pesquisa:  
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Tem toda uma importância, né, porque você tem que trabalhar de forma 

diferenciada com eles, adequar a atividade de acordo com o conhecimento 

de cada um (P.A).  
  
É de grande valia porque esses componentes, esses materiais a gente 

trabalha a individualidade, a interação deles em grupo. Pelo fato deles serem 

adultos, eles têm muitas dificuldades, então o material didático é muito 

importante (P.B).  
  

Acredito que sim, quando a gente trabalha com os recursos didáticos tem 

algum benefício para ajudar no auxílio do aprendizado deles. Acredito que no 

concreto eles estejam visualizando, o resultado é bem mais preciso, [...] 

assimilam bem. Sempre serão importantes (P.C).   
  

Importantíssimos, né, porque através destes componentes, destes materiais 

didáticos pode-se dar uma aula dentro da realidade deles (P.D).  
  
Quando há recursos específicos a aprendizagem é bem melhor, devido o 

aluno poder manipular/ pesquisar e descobrir o mundo com os recursos 

didáticos (P.E).  
  

 A P.A ressalta que é relevante adequar o uso de materiais pedagógicos às 

atividades para os estudantes da EJA. Embora estes possam ser os mesmos 

utilizados no Ensino Fundamental, o seu uso deve ser condizente às especificidades 

desta formação para atender às necessidades e possibilidades dos estudantes. 

Conforme Freitas (2007, p. 22), o processo educativo poderá observar alguns critérios:   

  
a) adequação aos objetivos, conteúdo e grau de desenvolvimento, interesse 

e necessidades dos alunos;  
b) adequação às habilidades que se quer desenvolver (cognitivas, afetivas ou 

psicomotoras);  
c) simplicidade, baixo custo e manipulação acessível; e  
d) qualidade e atração (devem despertar a curiosidade).  

  

 Os critérios apontados por Freitas (2007), abrangem uma contextualização de 

objetivos, conteúdos, habilidades e qualidades dos recursos didáticos, nos levando a 

inferir a importância de tais critérios para que haja eficiência e eficácia no uso destes.  

 A fala do P.B denota que o uso dos recursos didáticos pode contribuir nos 

trabalhos em grupo, assim como os individuais. Este professor, destaca ainda que, os 

adultos possuem dificuldades no processo de ensino-aprendizagem e que os recursos 

didáticos podem ampliar as possibilidades de apropriação dos conhecimentos pelos 

estudantes. Neste sentido, Santos (s.d.) relata que: 

  
Os recursos didático-pedagógicos são componentes do ambiente 

educacional estimuladores do educando, facilitando e enriquecendo o 

processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, tudo o que se encontra 

no ambiente onde ocorre o processo ensino-aprendizagem pode se 
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transformar em um ótimo recurso didático, desde que utilizado de forma 

adequada. Eles auxiliam nas simulações de situações, experimentações, 

demonstrações. A utilização de sons, imagens e fatos, facilita o 

entendimento, a análise e a interpretação por parte dos estudantes.  

 

 Verificamos que há diversos recursos didáticos que podem contribuir de forma 

significativa para os educandos da EJA, possibilitando que os mesmos ampliem suas 

aprendizagens, relacionando os conteúdos curriculares e a realidade na qual estão 

inseridos.  

 Conforme o P.C o trabalho com os estudantes da EJA possui eficácia quando 

se utiliza materiais didáticos manipuláveis e permitam a visualização prática do que 

está sendo estudado.  

 Na fala de P.D podemos evidenciar que há uma preocupação em utilizar 

materiais didáticos que sejam adequados a realidade dos estudantes. Para a 

efetivação desta realidade no processo de ensino aprendizagem, o professor poderá 

criar estratégias que orientem sua prática e potencialize a apropriação dos conteúdos. 

Segundo Freitas (2007, p.14):  

  
As estratégias de ensino são o modo de organizar o saber didático, 

apresentando diversas técnicas e recursos que possibilitem o alcance dos 

objetivos propostos para a atividade. Significa pensar e utilizar os recursos 

mais adequados para não só dinamizar as aulas, mas principalmente fazer 

os elos necessários entre o saber transmitido e sua sedimentação no 

repertório do aluno.  
  

 Complementando essa discussão o P.E apresenta que quando utilizados 

recursos específicos a aprendizagem poderá ser significativa. Para Freitas (2007) os 

"recursos adequados" permitem que o professor construa relações entre o 

conhecimento e a realidade dos estudantes.  

 O professor da EJA poderá proporcionar aos alunos meios que facilitem a 

aprendizagem, de forma que, os conteúdos sejam assimilados levando em conta as 

especificidades dos sujeitos, sendo os recursos pedagógicos o elo que facilita a ação 

educativa.   

 Nas falas dos entrevistados P.C, P.D e P.E, podemos perceber que há uma 

preocupação em adequar os materiais às especificidades dos estudantes da EJA. Tal 

pensamento encontra fundamentação em Freire (2010), o qual em seu método 

trabalhava tendo como ponto de partida a realidade na qual os indivíduos estavam 

inseridos. Quanto os recursos didáticos para o desenvolvimento dos componentes 
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curriculares da EJA, os cinco professores entrevistados afirmam que são importantes 

e essenciais para o processo de ensino-aprendizagem. 

  

2º Eixo Temático: Recursos utilizados para o desenvolvimento das aulas  

 

 Questionamos os professores sobre os recursos didáticos que eles utilizam no 

desenvolvimento de suas aulas. Assim, pudemos constatar a partir da fala dos 

professores, os tipos de materiais presentes na prática docente:  

 
Utilizo cópia, letras móveis, [...] os mesmos do Ensino Fundamental, como o 

material dourado em Matemática (P.A).  
  
Jogos de matemática, quebra cabeça, alfabeto, palavras e frases (P.B).  
  
Uso de livros, revistas, vídeos, globo terrestre em geografia (P.C).  
 
Data Show, vídeos, livros, músicas, teatro, pesquisa, e materiais de 

informática (P.E).  
  

 Conforme P.A, P.B, P.C e P.E no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes da EJA são utilizados um conjunto de recursos didáticos, que envolvem 

desde materiais concretos (como jogos, quebra cabeça, material dourado, entre 

outros) à recursos midiáticos (como vídeos, Data Show, computadores e acesso à 

internet).  

 Para a EJA os professores podem estar adaptando os recursos didáticos 

levando em consideração as necessidades dos estudantes. Essa preocupação foi 

apontada pelo P.D na sua fala:  

  
Nas aulas utilizo os livros didáticos [...] atividades xerocadas, textos voltados 

para realidade deles, recortes e colagens [...]. Nas aulas de geografia uso os 

mapas [...] Semestre passado trabalhei a questão do lixo com o material 

reciclado (P.D).    
  

 Conforme Freitas (2007) o professor poderá utilizar em sua prática docente um 

conjunto de possibilidades que ampliem o processo de ensinar e aprender utilizando 

computadores, mapas, jogos, cartazes, livros, revistas, encartes de lojas, entre outros. 

O autor discute ainda, a importância de aproximar esses materiais da realidade dos 

estudantes.  

 Os educadores de jovens e adultos podem sistematizar recursos didáticos e 

articular os conhecimentos escolares com os saberes que permeiam a realidade dos 
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estudantes, proporcionando uma proximidade entre o que se ensina e se vive. Neste 

contexto, concordamos com Trivelato e Oliveira (2006) que a interação dos estudantes 

com o material didático poderá servir, na sala de aula, como momento de formação, 

elaboração e discussão de ideias e aprendizagens.  

 A partir das falas dos professores podemos identificar que são utilizados 

diversos recursos didáticos no desenvolvimento das aulas e os mesmos (professores) 

se preocupam com a contextualização da realidade dos alunos, com as aulas 

desenvolvidas no processo formativo escolar.  

 

3º Eixo Temático: Dificuldades apontadas quanto à utilização dos recursos 

didáticos  

  

 Os professores foram questionados ainda, sobre quais as dificuldades para a 

não utilização de alguns recursos didáticos nos desenvolvimentos dos componentes 

curriculares da EJA. Dessa forma, obtivemos as seguintes respostas dos docentes 

entrevistados:  

 
[...] porque me senti frustrada com vídeo ou um filme, pois (alunos) dizem: 

filme eu assisto em casa [...], se bem que para eles, aula boa mesmo é aquela 

de sala, do quadro... (P.A).  
  

 Segundo o relato do P.A alguns recursos didáticos, como o vídeo, são 

desprezados pelos estudantes, que preferem aulas expositivas. Essa situação 

trouxe à professora uma frustração, que lhe deixou desmotivada de inovar sua 

prática pedagógica com os recursos audiovisuais.   

 Dessa forma, Mello (2004 apud França, 2009, s.p.) corrobora nesta análise ao 

afirmar que: "Os recursos didáticos não podem ser utilizados como se fossem as aulas 

em si. Isto é, se o professor utilizar algum filme, deve interromper a projeção, fixar 

cenas, discutir com os alunos, fazer relatório". Percebemos na citação do autor alguns 

apontamentos que norteiam o uso do vídeo em sala de aula assim como alguns 

critérios necessários para estimular os estudantes na reflexão dos conteúdo e 

apropriação dos conhecimentos trabalhados.   

 Não é só assistir ao filme de maneira mecânica, mas explorar o conteúdo e 

mensagens abordados no mesmo. O educador pode usar estratégias de ensino que 

envolvam o educando, despertando a curiosidade em aprender, para que ele se sinta 

incluído e veja que novas formas de aprendizagens são possíveis, suprindo seus 
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interesses e necessidades. E a utilização de recursos audiovisuais, com interação do 

aluno pode despertar a função cognoscitiva fazendo-o refletir sobre o conteúdo e ter 

uma apreensão do conhecimento. 

 Entretanto, a P.B diverge da P.A, afirmando que:  

  
Não, a gente não vê dificuldade nenhuma, são materiais simples e fácil de 

manusear. A escola dispõe destes materiais e já estão inclusos no 

planejamento, plano de aula (P.B).  
 

 Com base no relato do P.B os recursos didáticos disponíveis na escola são 

utilizados, visto que estes são "simples e fáceis" de manusear. Porém, a Proposta 

Curricular (2001, p. 46) apresenta que para o educador da EJA: 

  
[...] é fundamental que esse educador procure conhecer seus educandos, 

suas expectativas, sua cultura, as características e problemas de seu entorno 

próximo, suas necessidades de aprendizagem. E, para responder a essas 

necessidades, esse educador terá de buscar conhecer cada vez melhor os 

conteúdos a serem ensinados, atualizando-se constantemente.   
  

 Conforme a Proposta Curricular para o Primeiro Segmento (2001), é necessário 

conhecer os educandos, ser sensível à diversidade e especificidades dos educandos, 

procurando estimulá-los para apropriação dos conhecimentos e construção da 

autonomia.  

 Neste contexto “o professor deve estar em condições de definir, para cada caso 

específico, as melhores estratégias para prestar uma ajuda eficaz aos alunos em seu 

processo de aprendizagem” (BRASIL, 2001, p. 45). 

 Assim, vemos que o professor pode refletir sobre a sua prática docente e 

ampliar sempre que necessário, para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

Conforme Freire (1996 p. 22): “A prática docente crítica, implicante do pensar certo, 

envolve o movimento dinâmico e dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”.  

 Os entrevistados P.C e P.D não responderam à questão referente as 

dificuldades apresentadas na utilização dos recursos didáticos.  

 A P.D afirma que há uma escassez de materiais didáticos voltados para a EJA:  

  
Dificuldade é porque não tem mesmo material voltados para sua realidade, 

porque a maioria dos recursos que tem (na escola) é voltado para a Educação 

Infantil e Ensino Fundamental (P.D).  
  

 Segundo a Proposta Curricular para o Primeiro Segmento (2001) a otimização 

do uso dos equipamentos existentes na escola, ainda são escassos, fazendo que 
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alguns professores busquem materiais e metodologias apropriadas às necessidades 

e especificidades da EJA no processo formativo do estudante.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao concluirmos esta pesquisa, retomamos o objetivo geral desta, o qual foi 

analisar de que modo os recursos didáticos utilizados na EJA são importantes 

na concepção de um coordenador pedagógico e dos professores que atuam 

nesta modalidade de ensino, para tecer considerações com relação aos resultados 

obtidos.  

 Ao verificarmos o que dizem o coordenador pedagógico e os professores, 

constatamos aproximações e distanciamentos relacionados aos seus 

posicionamentos.  

 Quanto a importância dos recursos didáticos o coordenador pedagógico 

destaca a necessidade do uso de diferentes materiais e ressalta que estes 

enriquecem as aulas e promovem a aprendizagem. Já os professores enfatizam a 

importância dos recursos didáticos, assim como a adequação dos mesmos à realidade 

dos estudantes da EJA, buscando ampliar a utilização os materiais didáticos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 No tocante aos recursos didáticos utilizados no desenvolvimento das aulas, o 

coordenador pedagógico e os professores apresentam falas convergentes ao afirmar 

que a escola possui recursos didáticos manipuláveis (livros, jogos, globo terrestres, 

entre outros) e tecnológicos (vídeos, computadores e TV).   

 Sobre as dificuldades apontadas quanto à utilização dos recursos didáticos o 

coordenador pedagógico relata que o planejamento das atividades e ações 

educativas, assim como os conhecimentos da funcionalidade e possibilidades dos 

recursos, são essenciais para evitar os problemas ou superá-los, quando existente. 

Os professores divergem ao pontarem as dificuldades que encontram no uso dos 

recursos didáticos, visto que enquanto o P.B relata que não possui dificuldades no 

desenvolvimento das aulas, o professor P.D contradiz ao afirmar que não há materiais 

específicos à realidade dos estudantes da EJA, sendo necessário adaptar os materiais 

didáticos disponíveis na escola. 

 Com estes resultados, esta pesquisa torna-se relevante à medida que aponta 

indicadores relacionados a determinadas fragilidades quanto a utilização dos recursos 

didáticos na educação de jovens e adultos.  
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 Concluindo, entendemos que há necessidade de uma reflexão quanto às 

estratégias de ensino que atendam aos interesses e possibilidades dos alunos da 

EJA.  

 Diante dos dados analisados, percebemos que os professores utilizam os 

recursos didáticos disponíveis na escola, mas que ainda há necessidade de amplia-

los para o melhor aproveitamento das aulas e aprendizagens.  

 Percebemos ainda que é relevante a realização de outras pesquisas que 

aprofundem sobre a EJA e elaboração materiais didáticos específicos à formação dos 

sujeitos desta modalidade de ensino (pesquisa-ação).   
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  

  

    QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES  

 

  

Dados Profissionais  

Experiência como professor (a): _______________anos  

  

Experiência como professor (a) na EJA: ____________anos  

  

Graduação: _________________________________________________________  

Especialização: ______________________________________________________  

  

  

Jornada de Trabalho:   

Horas semanais: _______________________  

Número de alunos por turma: ______________  

 

  

QUESTÕES  

  

1. Na sua concepção qual a importância dos recursos didáticos para o 

desenvolvimento dos componentes curriculares da EJA?  

2. Quais os recursos didáticos que você utiliza no desenvolvimento das suas aulas?  

3. Quais as dificuldades você aponta para o não uso dos recursos didáticos?  
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

 

   ENTREVISTA COM PROFESSOR (A) 

 

QUESTÕES 

 

1. Na sua concepção qual a importância dos recursos didáticos para o 

desenvolvimento dos componentes curriculares da EJA? 

2. Quais os recursos didáticos que você utiliza no desenvolvimento das suas aulas? 

3.Quais as dificuldades você aponta quanto à utilização dos recursos didáticos  
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

  

    QUESTIONÁRIO APLICADO AO COORDENADOR (A)  

 

  

DADOS PROFISSIONAIS  

Formação profissional: ______________________________________________  

Graduação: _______________________________________________________ 

Especialização: ____________________________________________________ 

Experiência como docente na EJA: _________ anos.  

Há quanto tempo atua como Supervisor/Coordenador (a): __________________  

 

  

JORNADA DE TRABALHO:  

 ___________horas semanais   

Número de turmas: ___________  

Número de alunos por turma: _____________  

  

 

QUESTÕES  

  

1.Que materiais didáticos a escola utiliza para trabalhar com alunos da EJA?  

2.Os profissionais recebem preparação para trabalhar com os alunos da EJA?  

3.Quais as dificuldades você aponta para o não uso dos recursos didáticos?  
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TABULAÇÃO DE DADO  

  

P 1: Na sua concepção qual a importância dos recursos didáticos para o 
desenvolvimento dos componentes curriculares da EJA?   

PROFESSORES  RESPOSTAS  

P. A  “Tem toda uma importância, né, porque você tem 

que trabalhar de forma diferenciada com eles, 

adequar a atividade de acordo com o 

conhecimento de cada um”.  

P. B  “É de grande valia porque esses componentes, 

esses materiais a agente trabalha a 

individualidade, a interação deles em grupo, pelo 

fato deles serem adultos, eles têm muitas 

dificuldades, então o material didático é muito 

importante”.  

P. C  “Acredito que sim, quando a gente trabalha com os 
recursos didáticos tem algum benefício para ajudar 
no auxílio do aprendizado deles. Acredito que no 
concreto eles estejam visualizando, o resultado é 
bem mais preciso, ... assimilam bem.  
Sempre serão importantes”.  

P. D  “Importantíssimos, né, porque através destes 

componentes, destes materiais didáticos pode-se 

dar uma aula dentro da realidade deles”.  

P. E  “Quando há recursos específicos a aprendizagem 

é bem melhor, devido o aluno poder manipular/ 

pesquisar e descobrir o mundo com os recursos 

didáticos”.  

Coordenador Pedagógico   "Os recursos didáticos enriquecem a aula 

proporciona a aprendizagem a partir da 

manipulação com o material concreto e devem se 

variados, não só o livro, deve ser ampliando o seu 

uso em sala de aula, pois a aula pode se tornar 

monótona, sem atrativos. É preciso saber 

trabalhar, entender com o recurso. Mas preciso 

planejar primeiramente para que a aula saia a 

contento".  
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P. 2. Quais os recursos didáticos que você utiliza no desenvolvimento das suas 

aulas?  

P. A  

  

Utilizo cópia, letras móveis, ...os mesmo do ensino 

fundamental, como o material dourado em 

Matemática, ...quem vai adequá-los é o professor.  

P. B  

  

Jogos de matemática, quebra cabeça, alfabeto, 

palavras e frases.  

P. C  

  

Uso de livros, revistas, vídeos, globo terrestre em 

geografia.  

P. D  

  

Nas aulas utilizo os livros didáticos (...) atividades 

xerocadas, textos voltados para realidade deles, 

recortes e colagens (...). Nas aulas de geografia 

uso os mapas, (...). Semestre passado trabalhei a 

questão do lixo com o material reciclado.  

P. E  Datashow, vídeos, livros, músicas, teatro, 

pesquisa, e materiais de informática.  

Coordenador  

Pedagógico  

Os livros, os recursos tecnológicos como TV, 
laboratório multimídia, biblioteca onde há mapas 
do corpo, globo terrestre, jogos.  
  

  

P. 3.Quais as dificuldades você aponta para o não uso dos recursos didáticos?  

P. A  

  

 [...] porque me senti frustrada com vídeo ou um 

filme, pois (alunos) dizem: filme eu assisto em 

casa [...], se bem que para eles aula boa mesmo 

é aquela de sala, do quadro...   

P. B  

  

Não, a gente não vê dificuldade nenhuma, são 

materiais simples de fácil de manusear. A escola 

dispõe destes materiais, já estão inclusos no 

planejamento, plano de aula.  

P. C  

  

[...] mesmo usando ou não os recursos, fica difícil 

para saber quem aprendeu ou não, é na hora do 

exercício que capta [...] as dificuldades então volto 

a explicar as questões que tiveram dificuldades.  

P. D  

  

Dificuldade é porque não tem mesmo material 

voltados para sua realidade, porque a maioria dos 

recursos que tem (na escola) é voltado para a 

educação infantil e ensino fundamental.  

P. E  A aula fica mais cansativas e os alunos perdem o 

estimulo na aprendizagem  

Coordenador Pedagógico  Primeiro deve conhecer o material e a forma como 
vai se utilizar. A atividade do professor deve ser 
prática e é necessário o planejamento para 
operacionalizar a utilização desses materiais.  
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