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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico, de cunho bibliográfico, tem como objetivo refletir sobre as 

questões que envolvem as ideias sobre recurso didático, material didático e livro 

didático para a educação de jovens e adultos. Através deste estudo foi possível analisar 

a trajetória das produções didáticas na educação de jovens e adultos, onde pude 

constatar que muitas vezes estas são inadequadas para esta modalidade de ensino da 

educação básica. Geralmente são produções que não levam em consideração a realidade 

dos seus sujeitos, jovens e adultos. 

 

Palavras-Chave: EJA; Recursos; Materiais; Livro Didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This monograph , bibliographic nature, aims to reflect on the issues surrounding the 

ideas about teaching tool , teaching materials and textbooks for adult education . 

Through this study, we analyze the trajectory of the didactic productions in adult 

education , where I found that often these are inadequate for this type of education of 

basic education. They are generally productions that do not take into account the reality 

of his subjects , youth and adults . 

 

Keywords: EJA; Resource; Materials; Book; Didactic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1- INTRODUÇÃO...........................................................................................................8 

2- RECURSOS, MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS..........................................10 

2.1- UM CONFLITO DE DEFINIÇÕES........................................................................10 

2.2- LIVRO DIDÁTICO.................................................................................................14 

2.3-MATERIAL DIDÁTICO X RECURSOS DIDÁTICOS..........................................18 

3- RECURSOS, MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS.................................................................................................23 

3.1- AS PRODUÇÕES DIDÁTICAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

NO BRASIL....................................................................................................................23 

3.2- PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS...................................................................................................37 

3.3- PRODUÇÕES DIDÁTICAS E PAULO FREIRE...................................................40 

3.4- MATERIAIS DIDÁTICOS E RECURSOS DIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS...................................................................................................43 

3.4.1- AMANAQUES DO ALUÁ..................................................................................43 

3.4.2- PRODUÇÕES DIDÁTICAS DO AMBIENTE ESCOLAR.................................47 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................52 

5- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA......................................................................55 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo tem como foco principal a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

uma modalidade de ensino com relevante importância na sociedade contemporânea, 

pois garante o acesso de pessoas com idades mais avançadas a escola. Ou seja, atende, 

em sua maioria, a camada popular, aqueles que por motivos diversos não tiveram a 

oportunidade de frequentar a escola na idade considerada mais adequada. 

 Mesmo previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) que 

deverá ser oferecido oportunidades educacionais apropriadas as características dos 

alunos, a realidade dentro das escolas, na maioria das vezes, é outra.  

 Isto ficou ainda mais claro quando as aulas na universidade me apresentaram a 

perspectiva de Paulo Freire para esta modalidade que consiste, em linha gerais, na 

utilização de práticas pedagógicas que desenvolvam a autonomia dos sujeitos e o 

respeito a sua realidade, suas vivências e suas maneiras de ver o mundo. Enquanto nos 

dia de estágio em uma turma de primeiro segmento da EJA pude perceber que nada 

estava sendo desenvolvido baseado nesta perspectiva. Na verdade, os conteúdos eram 

desconexos da realidade dos mesmos e nada era proposto para estimular a confiança dos 

alunos. Eram utilizadas atividades infantilizadas, xerocadas de livros desenvolvidos 

para o primeiro segmento do ensino regular e não propriamente para experiências de 

EJA. Os recursos didáticos não eram escolhidos e/ou elaborados pensando no contexto 

da realidade dos alunos, trazendo significações para estes através das suas experiências. 

 Essa contradição me despertou o interesse de pesquisar sobre os recursos 

didáticos adequados para EJA. 

 Meu primeiro passo foi fazer um levantamento bibliográfico de textos que me 

dessem embasamento para escrever com segurança e conhecimento sobre o assunto, 

buscando conhecer com quais objetivos a Educação de Jovens e Adultos foi pensada, as 

legislações que amparam esta modalidade de ensino e estudos já realizados sobre 

material didático e recursos didáticos na EJA. 

 Dentre os estudos que embasaram minha pesquisa, destacam-se os autores Freire 

(1967-1981), Mello (2010), Funari (2008), Lajolo (1996), Cavalcante (2009), entre 

outros. 

 A princípio, percebi que há poucos estudos sobre os recursos didáticos para 

Educação de Jovens e Adultos. Os autores, assim como as políticas públicas 



9 
 

preocupam-se mais com um dos muitos "suportes didáticos", os livros impressos, já que 

existem diversos programas federais regulamentando-os, assim como diversas pesquisas 

analisando-os. Também constatei que são usadas diversas nomenclaturas para os 

"suportes didáticos", tornando confuso a definição dos mesmos. 

 As leituras foram direcionando meu interesse de pesquisa, já que este é um tema 

bem amplo e complexo. Inicialmente, pretendia fazer uma pesquisa empírica. Porém, 

infelizmente, por limitações diversas, acabei restringindo a proposta do estudo a uma 

pesquisa bibliográfica. Foram analisados diversos documentos, como leis, diretrizes e 

Planos Nacionais. Várias obras, principalmente o estudo realizado pelo professor Osmar 

Fávero publicado em DVD com o título “Educação Popular: 1947 – 1967”.  

 Este trabalho está divido em dois capítulos. No primeiro, sob o título de "Livro 

Didático, Material Didático e Recursos Didáticos", procuro definir material, recurso e 

livro didático. O objetivo do capítulo é mostrar o conflito de conceitos e as diversas 

nomenclaturas existentes para "suportes didáticos". 

 No segundo capítulo, "Livro Didático, Material Didático e Recursos Didáticos 

na Educação de Jovens e Adultos", exponho a trajetória das produções didáticas na 

EJA. A perspectiva das reflexões de Paulo Freire sobre as produções didáticas, reflito 

sobre a produção de materiais e recursos adequados para esta modalidade de ensino. 

 Como uma pesquisadora iniciante, pretendo com este estudo contribuir para 

reflexão sobre a EJA. Neste caso sobre a escolha dos materiais, recursos ou livro 

didático para esta modalidade de ensino. 
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2- Livro Didático, Material Didático e Recursos Didáticos. 

 

2.1- Um conflito de definições 

 

 Muito se fala sobre métodos e práticas pedagógicas adequadas que contribuam 

para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Assim como os "suportes" 

didáticos fazem parte diariamente destas práticas e contribuem, quando escolhidos e 

utilizados adequadamente, com este processo dentro das salas de aula. 

 O tema sobre os "suportes" didáticos utilizados como instrumento de apoio no 

processo de ensino aprendizagem é um campo muito amplo de pesquisa. Por isso, 

pretendo, neste primeiro capítulo, diferenciar estes "suportes", esclarecendo o que é 

Livro, Material e Recursos Didáticos. 

 Durante minhas buscas por textos para fundamentação teórica da minha 

pesquisa, percebi que as políticas públicas atuais parecem preocupar-se mais com um 

destes "suportes" didáticos, os livros impressos.  

 Existem programas federais do governo como o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e o Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e 

Adultos (PNLD-EJA), que preocupam-se com a oferta do livro didático de qualidade. 

Também já existiram o Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM) e o 

Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos 

(PNLA), hoje incorporados, respectivamente, ao PNLD e ao PNLD-EJA. 

 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi instituído pelo Decreto nº 

91.542, de 19 de agosto de 1985. Apesar de manter algumas características iniciais, 

atualmente o PNLD consiste na distribuição gratuita de livros didáticos, acervos de 

obras literárias, obras complementares e dicionários para as escolas públicas de ensino 

fundamental e médio. Os materiais são renovados em ciclos trienais. A escolha começa 

com a inscrição de editoras privadas, que tem seus livros avaliados por uma comissão 

de especialistas, determinada pelo MEC. Os aprovados têm suas obras resumidas no 

Guia do Livro Didático, que é disponibilizado às escolas que devidamente aderiram ao 

programa. Por fim, dentre as obras que constam no Guia, os professores podem 

selecionar os livros que justificam mais adequados. 

 O Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos 

(PNLD-EJA) foi criado pela Resolução nº 51, de 16 de setembro de 2009. Hoje, depois 
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de algumas alterações, consiste na distribuição de obras didáticas para todas as escolas 

públicas e entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), que ofereçam o 

ensino fundamental (anos iniciais e finais), e o ensino médio na modalidade de EJA. 

Este programa preocupa-se primariamente em garantir a oferta de materiais didáticos 

adequados para esta modalidade de ensino. Para participar todas as unidades devem 

aderir o termo específico deste programa e, o processo de escolha das obras é 

semelhante ao do PNLD. 

 Nas buscas realizadas no Conselho Nacional de Educação (CNE), 

principalmente na Câmara de Educação Básica (CEB), não encontrei nenhum 

documento, nenhuma resolução ou parecer que regulamente esta discussão, que 

distingue ou oriente sobre a utilização destes diferentes "suportes". 

 De acordo com minhas buscas, não encontrei nenhum artigo que tratasse do meu 

tema de interesse de pesquisa ou algo parecido, que trouxesse a distinção e separação 

desses "suportes" didáticos. Observei que, grande parte dos pesquisadores desta área, 

assim como as políticas públicas preocupam-se com a análise do livro didático e seus 

conteúdos, ou com a importância da utilização de "suportes" específicos, como: 

histórias em quadrinhos no ensino de ciências, a inserção dos recursos digitais no 

ensino, materiais didáticos no ensino de línguas, recursos didáticos no ensino de 

geometria etc. 

 Durante estas pesquisas, encontrei na leitura de alguns desses artigos diferentes 

definições.  

 No artigo "Histórias em quadrinhos como recurso didático para o ensino do 

corpo humano em anos iniciais do ensino fundamental", as autoras Kawamoto e 

Campos (2014), por exemplo, afirmam em suas discussões que: 

Os recursos didáticos envolvem uma diversidade de elementos utilizados 

como suporte experimental na organização do processo de ensino e de 

aprendizagem, com a finalidade de servir de interface mediadora para 

facilitar na relação entre professor, aluno e o conhecimento em um momento 

preciso da elaboração do saber. São criações pedagógicas desenvolvidas para 

facilitar o processo de aquisição do conhecimento. (PAIS, 2000 apud 

KAWAMOTO e CAMPOS, 2014) 

 

 A definição de recursos didáticos para Consuelo Alcioni B. D. Schlichta , em 

seu artigo "Materiais Didáticos", também se assimila com a definição das autoras acima. 
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Considera-se como “recurso” qualquer processo ou instrumento de ensino-

aprendizagem, ou seja, que contribuam para o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação curricular (SCHLICHTA, 2010, p.2). 

  

 Egon de Oliveira Rangel em seu texto "Material adequado, escolha qualificada, 

uso crítico", já afirma que “qualquer instrumento que utilizemos para fins de 

ensino/aprendizagem é um material didático” (RANGEL, 2005, p.25). 

 

 Em um módulo do programa do governo chamado Profuncionário (Curso 

técnico para formação de profissionais da educação), que objetiva a formação dos 

funcionários de escola que estejam em exercício, intitulado "Equipamentos e materiais 

didáticos, voltado para Técnico em meio ambiente e manutenção da infraestrutura 

escolar", Olga Freitas (2007, p. 21) conceitua que: 

Também conhecidos 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.  

 

 A autora Jeane Santos, em seu trabalho de conclusão de curso, trás outro 

conceito de recursos didáticos: 

[...] todos os recursos físicos utilizados com maior ou menor frequência, em 

todas as disciplinas, áreas de estudos ou atividades, sejam quais forem as 

técnicas ou métodos empregados, visando auxiliar o educando a realizar sua 

aprendizagem mais eficientemente, constituindo-se num meio para facilitar, 

incentivar ou possibilitar o processo ensino-aprendizagem. (CERQUEIRA e 

FERREIRA, 1996, p.1 apud SANTOS, 2014, p.14)  

 

 Já as autoras Camargos, Lima, Souza e Simonini em "Recursos Materiais 

Didáticos"
1
, além de nomearem assim o artigo, nos levando a entender que reursos 

didáticos e materiais didáticos é uma coisa única, afirmam que, "[...]os materiais 

didáticos são todos os recursos utilizados para ensinar, fazendo com que o educando se 

sinta motivado em aprender". 

                                                             
1 Não foi possível encontrar o ano de sua publicação. O mesmo foi visualizado no link 

http://www.catolicaonline.com.br/semanapedagogia/trabalhos_completos/RECURSOS%20MATERIAIS

%20DID%C3%81TICOS.pdf, visitado em: 21 de outubro de 2014. 

http://www.catolicaonline.com.br/semanapedagogia/trabalhos_completos/RECURSOS%20MATERIAIS%20DID%C3%81TICOS.pdf
http://www.catolicaonline.com.br/semanapedagogia/trabalhos_completos/RECURSOS%20MATERIAIS%20DID%C3%81TICOS.pdf
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 Mello (2010, p.59), baseado em Silvia de Luca, nos mostra em seu artigo 

"Material didático para educação de jovens e adultos: história, formas e conteúdos" que: 

[...] o termo mais adequado a ser utilizado para designar os objetos, materiais, 

físicos e tangíveis que auxiliam o processo educativo é de "materiais de 

aprendizagem" [...] pois designaria a totalidade dos objetos que o docente se 

serve nas situações de ensino aprendizagem em sala de aula, ou seja, 

qualquer objeto que ofereça a oportunidade de aprendizagem. (DE LUCA, 

2003 apud MELLO, 2010) 

 

 Esse mesmo autor apresenta a definição de materiais didáticos para Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO. A mesma publicou 

em 2005 um documento intitulado "Stratégie Globale d’Élaboration des Manueles 

Scolaires et Materieles Educatifs", onde define, que: 

[...] material didático, não importa qual, é o meio de comunicação utilizado 

para apoiar um programa de aprendizagem, frequentemente para 

complementar o texto base, como por exemplo os cadernos de atividades, os 

diagramas, os jogos educativos, os materiais de áudio e vídeo, os cartazes e 

livros de leitura (2010, p.61). 

 

 No artigo "Uma análise do significado da utilização de recursos didáticos no 

ensino da geometria.", o autor Luiz Carlos Pais (2000, p. 2-3) define: 

Os recursos didáticos envolvem uma diversidade de elementos utilizados 

como suporte experimental na organização do processo de ensino e de 

aprendizagem. Sua finalidade é servir de interface mediadora para facilitar na 

relação entre professor, aluno e o conhecimento em um momento preciso da 

elaboração do saber. [...] São criações pedagógicas desenvolvidas para 

facilitar o processo de aquisição do conhecimento.  

 

 Segundo Cavalcante e Freitas
2
,  

Entendemos como materiais didáticos aqueles que sempre existiram desde a 

criação das instituições próprias para instrução e que contribuem para o 

processo de ensino-aprendizagem. Podem ser caracterizados como textos ou 

conjunto de textos utilizados em sala, livros, além dos diversos materiais 

empregados no espaço escolar, para fins de aprendizagem.  

 

                                                             
2
 Não foi possível encontrar o ano de publicação deste documento, o mesmo foi visualizado no link 

http://www.catedraunescoeja.org/GT07/COM/COM015.pdf, em   28 de outubro de 2014. 
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 Márcio Luiz Corrêa Vilaça (2009, p.4-5) em seu texto "O material didático no 

ensino de língua estrangeira: definições, modalidades e papéis" trás definições de 

materiais didáticos como: “qualquer coisa que possa ser usado para facilitar a aprendizagem 

de uma língua” (TOMLINSON apud VILAÇA, 2009, p.4) e ainda “qualquer coisa empregada 

por professores e alunos para facilitar a aprendizagem” (SALAS apud VILAÇA, 2009,p. 5). 

 Vilaça (2009, p.4-5) ainda afirma que:  

[...]as definições são de grande importância para a compreensão da existência 

de formas variadas de materiais didáticos, o que ultrapassa a concepção 

restrita de livros didáticos e materiais publicados como as únicas formas de 

materiais didáticos.  

 

 Com a leitura do PNLD-EJA, assim como de diversos outros textos, pude 

perceber que, muitas vezes, assim como Vilaça (2009), o livro didático é associado a 

material didático. Porém, em um material também desenvolvido para outro programa do 

governo federal, o Profuncionário, material didático é compreendido como todo 

instrumento que contribua para o processo de ensino aprendizagem.  

 Frente a isto, acredito que tenho alcançado meu objetivo, que é, neste primeiro 

momento, mostrar como ainda é complexa a distinção e separação destes "suportes 

didáticos" e que ainda há um conflito de conceitos e, até mesmo, nomenclaturas que 

cercam os materiais, os recursos e os livros didáticos.  

 Levando em conta tais questões, tentarei explicitar a distinção entre recurso, 

material e livro didático. 

 

2.2- Livro didático 

 

 O livro didático talvez pareça ser o material mais simples de se identificar e 

conceituar. De acordo com o Professor Francisco da Silveira Bueno, em seu 

minidicionário da língua portuguesa (2007), livro é "uma reunião de folhas impressas ou 

manuscritas em volume [...]"(2007, p.476) e, didático é "relativo ao ensino; próprio para 

instruir", derivada da palavra didática que é "doutrina do ensino e do método; direção da 

aprendizagem"(p. 257). 

 É basicamente assim, na maioria das vezes, que se compreende o que é livro 

didático, um conjunto de folhas, como qualquer livro, porém com conteúdos que 

colaborem com o processo de ensino-aprendizagem. 
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 Alguns autores trazem definições pertinentes sobre o livro didático. Roxane 

Rojo (2005, p.35-36), por exemplo, afirma em seu artigo "Livros em sala de aula - 

modo de usar", baseada no pesquisador Allan Choppin (1992) que: 

Os manuais ou livros didáticos, quer dizer, “utilitários da sala de aula”, obras 

produzidas com o objetivo de auxiliar no ensino de uma determinada 

disciplina, por meio da apresentação de um conjunto extenso de conteúdos do 

currículo, de acordo com uma progressão, sob a forma de unidades ou lições, 

e por meio de uma organização que favorece tanto usos coletivos (em sala de 

aula), quanto individuais (em casa ou em sala de aula). 

 

Segundo Marisa Lajolo (1996, p. 4-5):  

Didático, é então, o livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, que 

provavelmente foi escrito, editado, vendido, e comprado tendo em vista, essa 

utilização escolar e sistemática. [...] o livro didático é instrumento específico 

e importantíssimo de ensino e de aprendizagem formal. [...] Assim, para ser 

considerado didático, um livro precisa ser usado de forma sistemática, no 

ensino-aprendizagem de determinado objeto do conhecimento humano, 

geralmente já consolidado como disciplina escolar. Além disso, o livro 

didático caracteriza-se ainda por ser passível de uso na situação específica da 

escola, isto é, de aprendizado coletivo e orientado por um professor. [...] 

Todos os componentes do livro didático devem estar em função da 

aprendizagem que ele patrocina. Como um livro não se constitui apenas de 

linguagem verbal, é preciso que todas as linguagens de que ele se vale sejam 

igualmente eficientes. O que significa que a impressão do livro deve ser 

nítida, a encadernação resistente, e que suas ilustrações, diagramas e tabelas 

devem refinar, matizar e requintar o significado dos conteúdos e atitudes que 

essas linguagens ilustram, diagramam e tabelam. 

 

 Apesar de concordar com as autoras acima, acredito ser necessário, diante o 

avanço incontrolável da tecnologia, que rompe os muros das escolas, acrescentar a estas 

definições a existência de livros digitais, inclusive livros didáticos digitais, que podem 

ser lidos em notebooks, tablets ou até mesmo celulares smartphones. 

Uma diferença significativa em relação ao passado é que, agora, os vários 

materiais didáticos à disposição do professor têm vários suportes, não só o do 

papel. Temos “materiais concretos” de madeira e plástico, entre outros; fitas 

cassete e DVDs; filmes; e, por fim, o computador, por vezes com acesso à 

Internet, o que muito amplia suas potencialidades (CARVALHO, 2005, 

p.45). 
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 Até mesmo a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a política 

nacional do livro, considera em seu capítulo 2, artigo 2º que livro é "a publicação de 

textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em 

volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer 

formato e acabamento".  

Em seguida, no parágrafo único, equipara o livro a outros materiais, inclusive a 

"livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com 

deficiência visual". 

 Porém, mesmo com o surgimento de muitos "suportes tecnológicos", o livro 

impresso ainda é o principal instrumento didático utilizado dentro das escolas, e o 

"suporte" didático mais "privilegiado" quanto ao número de programas do governo que 

objetivam sua manutenção. Na rede pública, o acesso a esses suportes que efetuam a 

leitura de livros digitais ainda são escassos e a manutenção dos poucos que nela existem 

são precárias. 

  Além da precariedade do ensino público, Umberto Eco e Jean-Claude Carrière 

(2009) nos mostra no livro "não contem com o fim do livro" motivos que os fazem 

acreditar que o livro impresso não morrerá. Os autores trazem fatos que, segundo eles, 

manterá a permanência destes entre nós.  

 Para eles, a criação descontrolada de suportes tecnológicos torna aparelhos que 

pareciam modernos em ultrapassados, como a substituição de discos, fitas cassetes, 

CD's e DVD's, por pen drives, tecnologia bluetooth, wifi etc, e que, provavelmente, não 

demorará muito também serão substituídos.  

Essa produção em grande escala de suportes gera um consumismo incontrolável, 

uma grande produção se lixo eletrônico que para conseguirmos executar objetos antigos, 

teríamos que fazer de nossas casas, verdadeiros museus de aparelhos, pois os novos já 

não fazem leitura de discos e fitas, por exemplo, ou seja, gera uma situação incabível. 

 Outra hipótese dos autores em defesa do livro impresso é que, se um dia 

passarmos por um blecaute, o livro ainda poderá ser lido na luz do dia ou a luz de velas 

à noite. 

 Apesar de termos bons motivos para acreditar na sobrevivência do livro 

impresso, é inegável o atual e desenfreado avanço tecnológico que também se faz 

presente nas escolas. Por isso, acredito que não podemos mais compreender o livro 
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didático apenas como reunião de folhas impressas ou manuscritas. Está na hora de 

acrescentar em suas definições, os livros didáticos digitais.  

 Outra discussão importante que cerca o livro didático é a o peso ideológico que 

ele carrega. Funari (2008), baseada em Choppin (2004), por exemplo, aponta a função 

ideológica como uma das quatro funções do livro didático.  

Afirma que a: 

Função ideológica: é a função mais remota que remete à formação dos 

estados nacionais. Naquele contexto o livro didático, agia como elemento de 

unificação da língua e da cultura nacionais, assim como representante dos 

valores das classes dirigentes (FUNARI, 2008, p.69). 

 

 A mesma autora apresenta também a crítica de Umberto Eco sobre o assunto, 

que, apesar de defensor do livro impresso, acredita que se deve "abolir o livros didáticos 

sob alegação de que eles são instrumentos ideologizantes que veiculam mentiras a 

respeito do funcionamento da sociedade, perpetuando preconceitos e as relações de 

poder existentes." (FUNARI, 2008, p.71). 

 Para Côrrea (2000, p. 13), os livros didáticos "são veículos de circulação de 

ideias que traduzem valores, como já dissemos, e comportamentos que se desejou 

fossem ensinados". 

 O livro didático, portanto, carrega com ele interesses políticos. Por isso, veicula 

conteúdos que a classe dominante deseja que sejam ensinados, muitas vezes 

apresentando apenas a versão dos "vencedores".  

"o livro didático não é um simples espelho: ele modifica a realidade para 

educar as novas gerações, fornecendo uma imagem deformada, 

esquematizada, modelada, [...] toda controvérsia é deliberadamente eliminada 

da literatura escolar" (CHOPPIN, 2004, p. 557 apud FUNARI, 2008, p.69-

70). 

 

 Um exemplo claro sobre essa função ideológica do livro é como me foi 

apresentada a história do Brasil, assim como também foi, ou ainda está sendo, para 

muitos outros alunos. Em toda minha trajetória escolar, nunca tive contato com um livro 

didático que narrasse a versão dos povos indígenas, que contasse como estes foram 

enganados, roubados, violentados e exterminados com a chegada dos portugueses e, 

infelizmente, fui me dar conta desse fato já na universidade. 
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 Sobre isso, baseada em Choppin (1998), Funari (2008, p.70) "aponta os 

mecanismos de coerção que se voltam para este tipo de publicação, sempre às voltas 

com a presença do Estado, formatando as normas e seleção de conteúdos".  

 Também não podemos nos esquecer do livro enquanto mercadoria, onde se torna 

“simultaneamente um instrumento do universo escolar e uma mercadoria sujeita às 

disputas entre editoras, no grande negócio em que o setor didático se tornou". 

(FUNARI, 2008, p.71)  

Para Freitas (2007, p.27-28), "a produção de materiais e equipamentos didáticos 

deriva mais dos interesses dos fabricantes e dos fornecedores do que da necessidade dos 

educadores e dos educandos".  

 Diante de toda argumentação acima, compreendo primeiramente que os livros 

didáticos são publicações produzidas, carregam um caráter ideológico em defesa de uma 

classe dominante. Como objeto produzido, não deixa de ser uma mercadoria, que gera 

disputa entre editoras, que se preocupam majoritariamente com suas necessidades 

empreendedoras.  

Estes livros reúnem uma série de conteúdos curriculares, apresentados através de 

métodos de aprendizagem, ilustrações, textos, exercícios, tabelas etc., sempre com 

intuito de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, seja ele impresso, 

manuscrito ou digital. 

 Mediante todas essas críticas em torno do caráter ideologizante do livro didático, 

e deste enquanto mercadoria, temos que ter consciência que ainda assim, como já 

citamos acima, o livro didático ainda é o instrumento mais presente nas escolas 

brasileiras. E, enquanto educadores, ao invés de aboli-lo, devemos analisá-lo e 

aproveitar o que neste há de melhor, não o tomando como o único material didático, 

mas aliando-o com tantos outros materiais e recursos disponíveis. Deve-se levar "[...] 

em consideração que se trata de mais um instrumento, e não o único, de que o professor 

dispõe para ensinar, e o aluno, aprender." (FUNARI, 2008, p.71) 

Marisa Lajolo (1996, p. 8-9)  afirma também que: 

Nenhum livro didático, por melhor que seja, pode ser utilizado sem 

adaptações. Como todo e qualquer livro, o didático também propicia 

diferentes leituras para diferentes leitores, e é em função da liderança que tem 

na utilização coletiva do livro didático que o professor precisa preparar com 

cuidado os modos de utilização dele, isto é, as atividades escolares através 

das quais um livro didático vai se fazer presente no curso em que foi adotado.  
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 Enquanto nos estiver disponíveis, livros didáticos com este caráter ideologizante, 

se fará necessário, primordialmente que os docentes, tendo consciência disto, avalie 

estes materiais e seus métodos de aprendizagem para que não continuem dentro da 

escola reproduzindo uma sociedade desigual e injusta. 

 

2.3- Material didático X Recurso didático 

 

 Como já vimos, ainda há um conflito de definições e até mesmo nomenclaturas 

quando se trata de materiais didáticos e recursos didáticos. Na maioria das vezes, ambos 

são referidos como tudo aquilo, qualquer instrumento, todo objeto que será utilizado 

como facilitador, como mediador no processo de ensino-aprendizagem. 

 Quando afirmamos que qualquer coisa utilizada no processo de ensino 

aprendizagem é um material didático ou quando se considera material didático qualquer 

recurso utilizado neste processo, torna-se confuso o conceito específico de cada termo. 

 Então, vejo necessidade de distinguir e conceituar ambos os termos, com o 

objetivo de deixar claro de que estou me referindo quando citar materiais didáticos ou 

recursos didáticos. 

 Egon de Oliveira Rangel traz em seu artigo um exemplo interessante. Segundo 

ele, sobre o que torna um material didático: 

A caneta que o professor aponta para os alunos, para exemplificar o que seria 

um referente possível para a palavra caneta, funciona, nessa hora, como 

material didático. Assim como o globo terrestre, em que a professora de 

Geografia indica, circulando com o dedo, a localização exata da Nova Guiné. 

Ou a prancha em tamanho gigante que, pendurada na parede da sala, mostra 

de que órgãos o aparelho digestivo se compõe, o que, por sua vez, está 

explicado em detalhes no livro de Ciências. A diferença entre cada um desses 

recursos é apenas o grau de especialização: a caneta não foi criada para servir 

de exemplo para a noção de referente, mas, em graus crescentes de 

especialização e intencionalidade didáticas, o globo, a prancha e o livro, sim. 

Assim, há uma quantidade e uma diversidade literalmente indeterminadas de 

materiais didáticos à nossa disposição. Quanto menos especializados eles 

forem, maior o grau de elaboração e de intencionalidade pedagógica do 

professor. E vice-versa. Em ambas as alternativas, quanto mais adequado 

estiver o material, em relação à situação de ensino/aprendizagem em que se 

insere, melhor o seu rendimento didático (RANGEL, 2005, p, 25-26). 
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 Com este exemplo, Rangel afirma que qualquer objeto que, utilizado com uma 

intencionalidade de mediar o processo de ensino aprendizagem, é um material didático. 

Porém, dentro do mesmo exemplo, ele usa ora a palavra material, ora a palavra recurso, 

tornando, mais uma vez, uma confusão entre os termos. 

 Mas acredito que dentro deste exemplo possamos dar o ponta pé inicial para 

distinção de ambos. O grau de especialização e intencionalidade, pois, como ele cita, 

uma caneta que não foi criada com um objetivo didático e nenhum cunho pedagógico 

pode se tornar um instrumento facilitador no processo de compreensão de tal conteúdo 

se o docente tiver esta intencionalidade. Ou seja, a caneta ou qualquer outro objeto pode 

se tornar um recurso. Porém, como o mesmo cita, o globo, as pranchas (cartazes) com 

conteúdos expostos são materiais que já foram criados com uma intencionalidade 

didática. 

 O autor Elvis Roberto Lima da Silva (2013), baseado em Bittencourt (2004-

2006), também dialoga sobre material didático sob esta vertente de intencionalidade. O 

mesmo aponta que Bittencourt entende materiais didáticos como: 

[...] objetos culturais elaborados, fabricados, distribuídos e consumidos por 

diferentes sujeitos – educadores como autores intelectuais, editores, gráficos, 

ilustradores, técnicos diversos em suas especialidades artísticas e domínios 

tecnológicos, empresários, funcionários governamentais ou de instituições 

particulares, agentes culturais, além dos próprios alunos e professores. 

(SILVA, 2013, p.1. apud BITTENCOURT, 2006, p. 4) 

 

 Sendo assim, são inúmeros os materiais didáticos disponíveis. Tentando 

entender suas semelhanças e diferenças, a autora classifica os materiais didáticos em (1) 

suportes de informações e (2) documentos. 

 Sobre os suportes de informação, 

[...] Bittencourt (2004) entende que correspondem os materiais com o 

discurso produzido, tendo a intenção de comunicar e transmitir o saber das 

disciplinas escolares. Os suportes informativos são produzidos pela indústria 

cultural e destinados à escola, com linguagem e discurso especificamente 

escolar. A extensão, formatação e construção técnica do material, respeitam 

os princípios pedagógicos, que levam em consideração a linguagem e idade 

do público escolar. 

Segundo a autora, há uma vasta produção de livros didáticos e paradidáticos, 

atlas, dicionários, apostilas, cadernos, vídeos, cd´s, dvd´s, programas de 

computadores, dentre outros materiais destinado ao espaço escolar, utilizados 

para fins didáticos (SILVA, 2013, p.2). 
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 Sobre os segundo grupo de materiais didáticos, os documentos, 

a autora pondera que é o conjunto de signos visuais e textuais que são 

produzidos sem uma finalidade escolar e que posteriormente passa a ser 

utilizado didaticamente. São objetos produzidos para um público amplo que, 

pela mediação pedagógica do professor, se transformam em materiais 

didáticos. Esses materiais não são necessariamente produzidos pela indústria 

cultural e são selecionados de diferenciadas formas, de acordo com a opção 

pedagógica do professor ou projetos pedagógicos da escola. São diversos 

materiais como contos, lendas, filmes, documentários, músicas, poemas, 

pinturas, revistas, jornais, leis, cartas, romances e outros (SILVA, 2013, p.3). 

 

 Ou seja, para a autora, suportes de informações é tudo aquilo que já foi 

produzido com uma intencionalidade didática. E documentos é tudo aquilo que existe, 

criado para outros fins, mas que de acordo com a intencionalidade que lhe é depositada 

se torna um material didático. 

 Os apontamentos da autora são pertinentes e de grande contribuição para 

reflexão em torno de todos os "suportes" didáticos.  

 Apesar de dividi-los em dois grupos, a mesma refere-se a estes suportes, 

independente de sua classificação, como materiais didáticos. 

 Por conta disto, ainda não me encontro satisfeita com as definições de material 

didático e recursos didáticos. Bittencourt divide os "suportes" didáticos e os define 

brilhantemente, porém ela também insere mais duas nomenclaturas diferentes, suportes 

de informações e documentos em meio a tantas outras que já existem e nos deixa 

confuso. E o termo recursos didáticos, tão presente nas falas de educadores, não 

aparece. 

 Baseada em tudo que li a repeito de "suportes" didáticos, a teoria da 

intencionalidade didática, presentes nos estudos de Rangel (2005) e Bittencourt (2004), 

é uma grande contribuição para nos ajudar a compreender melhor este assunto sobre 

"suportes" didáticos. É a intencionalidade depositada no objeto que o torna didático. 

 Diante toda essa discussão, tentarei explicitar a minha compreensão sobre o 

assunto e alcançar meu objetivo inicial que seria conceituar livros, materiais e recursos 

didáticos, para que não precise mais utilizar o termo "suporte", os generalizando. 

 Portanto, quando citar materiais didáticos, estarei me referindo a tudo aquilo que 

já foi criado com um cunho pedagógico, com o objetivo de ser utilizado nas escolas, 
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com uma linguagem escolar, para transmitir conhecimentos escolares. Esta 

intencionalidade prévia os fará materiais didáticos, independente da situação. Como 

livros didáticos, apostilas, dicionários, globos terrestres, atlas, cartazes expositivos de 

conteúdos, DVD's, CD's, programas de computadores, etc. Ou seja, tudo aquilo que já 

foi pensado com um objetivo de colaborar como facilitador e mediador do processo de 

ensino- aprendizagem. 

 Quando falar de recursos didáticos, estarei me referindo a tudo aquilo que não 

foi criado com intuito didático, mas que a intencionalidade que lhe é depositada o torna 

didático. Como uma música, um filme, a televisão, o aparelho de som, o data show, um 

passeio, uma caneta etc.. Que não foram criados preliminarmente com caráter didático, 

mas que passam a tê-lo quando assumem um papel de instruir, de facilitar o processo de 

ensino aprendizagem. 

 A palavra recurso, segundo um minidicionário de língua portuguesa, quer dizer 

"ato de recorrer; apelação judicial; reclamação; auxílio; meio empregado para vencer 

uma dificuldade ou um embaraço". (BUENO, 2007, p.660) 

 Com os recursos didáticos não é diferente, ao enfrentar uma dificuldade de 

aprendizagem dentro da sala de aula o professor pode procurar diferentes auxílios para 

resolvê-lo, encontrar meios que vão além dos materiais didáticos já prontos. Os recursos 

possibilita ao docente impor a intencionalidade que deseja naquele recurso, de acordo 

com as peculiaridades de seus alunos. Sendo assim, muitas vezes o mesmo recurso pode 

assumir papéis didáticos diferentes, variando de acordo com o objetivo que lhe é 

imposto. 

 Por fim, espero que tenha ficado claro a minha classificação e definições sobre 

esta temática, para que possam compreender melhor a discussão que será exposta daqui 

para frente. 
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3- Livro Didático, Material Didático e Recursos Didáticos na Educação de Jovens e 

Adultos 

 

3.1- As produções didáticas na Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

 

 Neste tópico irei expor a trajetória das produções didáticas na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) no Brasil. 

 Ao falar deste percurso é importante lembrarmos que na colonização do Brasil 

também houve Educação de Adultos através dos jesuítas
3
.  

 Na pesquisa "Um olhar sobre os materiais didáticos de leitura da educação de 

jovens e adultos", as autoras Cavalcante e Freitas nos mostram que os jesuítas foram os 

primeiros a produzirem materiais didáticos para educação de adultos no Brasil.  

 

Para consolidar o projeto de “catequese”, esses religiosos iniciaram a produção de 

diversos materiais escritos na língua dos indígenas como: gramática da língua Tupi-

Guarani e os catecismos de doutrinas (CAVALCANTE e FREITAS, 2010, p.3). 

 

 Com estes materiais, os colonizadores objetivavam se apropriar da língua nativa, 

ensinar-lhes sua língua e impor suas tradições religiosas. 

 Após este período, a educação de adultos ficou emudecida por um tempo na 

história do Brasil. 

 Ainda segundo as autoras, no Brasil, até meados do século XIX, o ensino da 

leitura era feita através de bíblias ou documentos de cartório. Os livros eram escassos 

nas escolas, ficando, os poucos existentes, no controle das famílias com mais poder 

aquisitivo. Nesta época, não havia nenhuma política instituída a favor da educação 

popular. 

 Dentre estes poucos livros de ensino e prática da leitura estavam as cartilhas. 

Registros apontam que a primeira cartilha impressa no Brasil para o ensino do idioma 

português foi elaborada por João de Barros em 1539, intitulada Cartinha de aprender a 

ler.  Nestas cartilhas, estavam o alfabeto, o silabário e os princípios do catecismo.  

 

                                                             
3 Jesuítas são padres, membros da Companhia de Jesus. Sendo esta uma ordem religiosa fundada por 

Inácio Loiola, em 1934. E tinham como objetivos, transmitir a religião católica e ensinar a língua dos 

colonizadores. 
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: 

 http://eportuguese.blogspot.com.br/2011/02/lingua-portuguesa.html 

 

 Este tipo de material didático, a cartilha, surgiu em uma época anterior aos 

materiais impressos e era destinado ao público infantil na fase de alfabetização.  

O termo cartinha, assim como cartilha, utilizados como diminutivo de carta no sentido 

de esquema, mapa e orientação (CAGLIARI, 2004, p. 22 apud CAVALCANTE e 

FREITAS, 2009, p.3-4). 

 

 Segundo as autoras Stauffer e Martins (2010, p.2), na pesquisa "A Historicidade 

do livro didático: das "cartinhas" moralizadoras às possibilidades discursivas:  

 

este primeiro material didático tinha por fito instituir um processo civilizatório, através 

de conteúdos moralizadores, retirando o indivíduo do obscurantismo. Acoplava-se o 

viés da instrução, com a necessidade de se instaurar novos valores e virtudes. 

 

 Esta educação autoritária, onde o professor era opressor, se manteve no Brasil 

até o início do século XX. 

 Na educação de adultos, as pesquisas apontam que, seguindo este modelo de 

material didático, surgiu a cartilha "Nova carta do ABC", do autor Laudelino Rocha, em 

1924. 
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

 http://blogdewilliamporto.zip.net/arch2011-04-01_2011-04-30.html 

 

 Este material iniciava com a apresentação das letras, em seguida as famílias 

silábicas e, por fim, frases moralizantes. Era utilizado, “algum tipo de separação entre as 

sílabas das palavras (hífen, espaçamento) e são representativos do método de 

soletração" (FRADE, 2012, p. 178).  Ou seja, as cartilhas utilizavam o método de 

decifração dos símbolos gráficos e sonoros para o ensino da leitura e escrita. 

 Essas cartilhas, apesar de criticadas, foram usadas para alfabetizar muitos 

brasileiros e permearam na educação até a segunda metade do século XX, 

fundamentando metodologias tradicionais. 

 Segundo pesquisas feitas no início do século XX, 80% dos brasileiros eram 

analfabetos. Em prol desta questão surgiram movimentos em todo o Brasil para 

“erradicação do analfabetismo”
4
. 

 Na esfera internacional, surgiu a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que além de incentivar ações em benefício 

da Educação de Adultos, aliou-se aos movimentos, forçando o campo político 

reconhecer que os resultados do sistema educacional tinha que melhorar para o Brasil se 

juntar aos países desenvolvidos. 

                                                             
4 O termo erradicação, presente nas discussões sobre alfabetização, vem carregado de um equívoco. 

Pois esta palavra está intrinsecamente ligada ao termo exterminar e é utilizada mais no campo da 

saúde. Até mesmo o conceito de erradicação nos dicionários vem se referindo ao extermínio de 

doenças. 
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 Outro fator importante no crescimento de oferta de ensino foi o crescimento da 

industrialização no início do século XX e, com isto, a necessidade de qualificação de 

mão de obra. 

 Os movimentos em prol da educação de adultos ganham mais força com fim do 

da Era Vargas (1945)
5
. O país neste momento passa por um processo de 

redemocratização, buscando-se ampliar o número de eleitores
6
. 

 Sendo assim, em 1947 é criado o Serviço de Educação de Adultos (SEA) regido 

pelo Departamento Nacional de Educação. A partir daí começaram a se desenvolver 

mais trabalhos para Educação de Adultos (EDA). 

 Ainda em 1947, é lançada a Campanha de Educação de Adultos (CEA) que tinha 

como objetivo principal a ampliação de oferta de escolarização para os adolescentes e 

adultos analfabetos. 

 Quanto à produção de material didático, foram reservados 8 a 12% dos planos 

financeiros desta Campanha. Esta produção ficou sob a responsabilidade do setor de 

orientação pedagógica do SEA, que neste mesmo ano elaborou e iniciou a distribuição 

de cartilhas e textos de leituras para as unidades de ensino. 

 A CEA foi a primeira campanha com produção e distribuição de materiais 

didáticos em grande quantidade para todo o país. Segundo Mello (2010), baseado em 

Beisiegel (2004), estes abaixo são os principais materiais produzidos por esta campanha 

entre 1947 e 1950. 

 

1-Primeiro Guia de Leitura 5ª edição 11-O Grão de Ouro 

2-Caderno de Aritmética 12-Quadros Murais Silábicos 

3-Saber – 2º Livro de Leitura 13-Movimento de Ensino Supletivo 

4-Maranduba 14-Lindaura Vai Fazer Requeijão 

5-Folheto Tuberculose 15-Guerra à Saúva 

6-Folheto Malária 16-Terra Cansada 

7-Folheto Maria Pernilonga 17-Uma das Melhores Frutas do Mundo 

                                                             
5 Era Vargas é a denominação dada ao espaço de tempo que Getúlio Vargas esteve a frente da 

presidência do Brasil (1930-1945). Este período foi marcado pelas inúmeras mudanças sociais e 

econômicas feitas no país. 

6
 As eleições de 1945 foi a primeira com uma participação expressiva da população, cerca de 10%. Os 

eleitores neste período deveriam ser maiores de 18 anos e alfabetizados.  
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8-Tirar Leite com Ciência 18-Folheto Saber 

9-Como Guardar Ovos 19-Cartilha da Saúde 

10-Lindaura Vai Fazer Manteiga 20-Leitura de Todos (períodico) 

 

 Através dos títulos podemos perceber que as publicações traziam além do ensino 

da leitura, escrita e aritmética, assuntos como higiene, saúde e o contexto do campo.  

 Mello (2010, p. 67) afirma que apesar de inserirem estes temas, "a orientação e o 

conteúdo do material em pouco diferia das demais cartilhas utilizadas no ensino 

primário infantil".  

  

Figura 3 

 Fonte: 

 Materiais Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos: história, 

formas e conteúdos / Paulo Eduardo Dias de Mello; 2010. 

 

 Segundo a autora Cavalcante (2009), estes guias de leituras ainda possuíam os 

métodos das cartilhas, usavam a silabação e no final frases e textos com caráter 

moralizante, ou seja, partiam dos fonemas para os textos, baseados em realidades sem 

sentidos para os discentes adultos. 

 Dez anos após, foi criado o Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA) que 

apresenta na exposição de motivos ao ministro a finalidade de:  

atrair iletrados e os reter nas escolas existentes, complementando, ainda, o 

trabalho dos respectivos professores; a segunda será de servir de escola, onde 

a escola e o professor faltarem(...). (MELLO, 2010, p. 68 apud Exposição de 

motivos, p.1) 
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 O Sirena produziu uma cartilha denominada Radiocartilha, além dos programas 

radiofônicos transmitidos nos horários educativos. 

 Mello (2010), baseado em Fávero, afirma que este sistema era completo, pois 

contava com a participação de diversos profissionais das áreas de veterinária, 

agronomia, educação e saúde. Porém, para este havia uma incompatibilidade entre a 

qualidade das transmissões radiofônicas e o material didático deste sistema, a 

Radiocartilha.  

 Para Fávero (2010) havia infantilização do conteúdo, pois as vogais eram 

acompanhadas de desenhos (Ave/Ema/Ipê/Ovo/Uva); não respeitava a diversidade 

regional; além das inúmeras frases sem sentido ("O palhaço é alto"/"Ele almoça com 

calma"). 

 

Figura 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: 

 Materiais Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos: história, 

formas e conteúdos / Paulo Eduardo Dias de Mello; 2010. 

 

 No fim da década de 1950 e início de 1960, foram organizados iniciativas 

importantes, com novas perspectivas para a Educação de Adultos. Entre estas estavam  

o II Congresso de Educação de Adultos, discussões sobre a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), o Movimento de Educação de Base (MEB), a 

Mobilização Nacional Contra o Analfabetismo (MNCA), o Plano Nacional de 
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Educação, o Programa de Emergência, o Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura 

Popular, a Comissão Nacional de Alfabetização  e o Plano Nacional de Alfabetização. 

 Porém, com o golpe militar de 1964, tudo isso se altera e a educação de adultos 

passou a estar mais sob a liderança de movimentos de cultura e educação popular do 

que da esfera federal. 

 Estes movimentos aconteceram em todo o Brasil, mas se consolidaram mais no 

nordeste brasileiro. Entre eles, estão o Movimento de Cultura Popular de Recife-PE; a 

Campanha de Educação Popular da Paraíba; a Campanha de Pé no Chão Também se 

Aprende a Ler de Natal-RN. 

 Estes movimentos se inspiravam nos ideais Freireanos, buscavam a 

conscientização política e transformação social.  

 Sendo assim, estes movimentos começam a ver problemas nos materiais 

didáticos de alfabetização de adultos e começam a produzir materiais mais adequados, 

em suas perspectivas para esta finalidade. 

 O Movimento de Cultura Popular (MCP) produziu o primeiro Livro de Leituras 

para Adultos. Este trazia palavras do cotidiano e textos de consciência política. Este 

livro também foi adotado por outros estados, que apenas fazia pequenas modificações 

em seu contexto. 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

 Materiais Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos: história, 

formas e conteúdos / Paulo Eduardo Dias de Mello; 2010. 
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 Nesta mesma linhagem, a Campanha de educação popular da Paraíba 

confeccionou um livro de leitura chamado "Força e Trabalho” e a “Campanha De Pé no 

Chão também se Aprende a Ler” de Natal utilizou o material, "Uma família operária, 

manual para a alfabetização de adultos e adolescentes".  

 O Programa de emergência também publicou um material, denominado Cartilha 

do ABC, baseado no método silábico e recheado de atividades de cópias. Por isso,  

segundo Fávero, “o pior material didático já produzido para a alfabetização no Brasil” 

(Cavalcante, 2009, p27 apud Fávero 1984, p.298). 

 O Movimento de Educação de Base (MEB) cria materiais intitulados "Saber para 

Viver" e "Viver é Lutar". Estes tinham como temática a vida e trabalho no campo e 

possuíam um caráter político e conscientizador. 

 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: 

 Materiais Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos: história, 

formas e conteúdos / Paulo Eduardo Dias de Mello; 2010. 

 

 O MEB ainda produziu inúmeros materiais didáticos como a coleção Mutirão: 

Mutirão 1, para a alfabetização; Mutirão 2, para os recém-alfabetizados; e Mutirão pra 

saúde. E ainda as produções regionais como a cartilha Adjutório do MEB/BA, Ajuda do 

MEB/PE, o Pré-livro para a alfabetização de adultos e Livro para o 2º Ciclo do 

MEB/MG e o conjunto didático Benedito e Jovelina do MEB/GO. 
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Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: 

 Materiais Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos: história, 

formas e conteúdos / Paulo Eduardo Dias de Mello; 2010. 

 

 Em 1967 surge o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), criado 

para coordenar a alfabetização de adultos no país. 

 O MOBRAL produziu muitos materiais didáticos para educação de adultos 

durante sua existência. Aliás, foram nestes movimentos que a incorporação de editoras 

privadas na produção destes materiais se efetivou. 

 Estes materiais eram produzidos para distribuição em todo o país. Deste modo, 

globalizava a realidade brasileira. Exaltavam a identidade nacional e baseava-se em 

ideais de civismo e moralismo, transmitindo valores que os cidadãos deveriam ter. 

O material visava fortalecer a visão de que o Brasil tinha encontrado seu 

caminho como um país em crescimento ordenado, estimulando o ufanismo 

sobre as riquezas nacionais a serem exploradas, e enfatizando a necessidade 

do esforço individual como fator de sucesso pessoal e contribuição para o 

desenvolvimento geral (MELLO, 2010, p. 79-80). 

 

 Quanto ao ensino da leitura e escrita nos materiais do MOBRAL, segundo 

Cavalcante (2009), era ensinado aos alunos a técnica de decodificação na leitura e 

codificação na escrita, através do processo de sonorização, onde os sinais gráficos 

devem ser transformados em sinais sonoros na leitura e o contrário na escrita. Isto era 

feito através de atividades de soletração, leitura de frases em voz etc.  
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Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

 http://acervohistoricodolivroescolar.blogspot.com.br/search?q=mobral 

 

Figura 9 
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Fonte: 

 OLIVEIRA, L. B.; SOUZA, S. T.. A alfabetização no Mobral, métodos e materiais didáticos 

(Uberlândia/MG, 1970-1985). 

 

 Em 1985, extingue-se o MOBRAL, sendo este substituído pela Fundação 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos (Fundação Educar). 

 A Fundação Educar teve sua estrutura incorporada ao MEC e foi transformada 

em um órgão de suporte financeiro e técnico as organizações com iniciativas de 

educação de jovens e adultos. Porém, no início dos anos 1990, a Fundação foi extinta.  

 A partir daí a Educação de Jovens e Adultos ficou sob a responsabilidade da 

Coordenação da Educação de Jovens e Adultos (COEJA). 

 A EJA começa então a se reorganizar e o currículo e a produção didática entram 

em destaque. 

 Sendo assim, no meado dos anos 1990, é lançada a produção didática "Viver é 

Aprender" elaborada pela Ação Educativa, organização não-governamental, atendendo 

a solicitação do MEC. Esta coleção está dividida em 1º e 2º segmento e os conteúdos 

subdivididos em três áreas: Língua Portuguesa, Matemática e Estudos da Sociedade e da 

Natureza.  

 Muitas outras produções didáticas surgiam através de diversas iniciativas, vale 

destacar os materiais desenvolvidos pela Central Única pelo Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra (MST), que desenvolveu materiais para serem utilizados em 

seus assentamentos e a Central Única dos Trabalhadores (CUT), através dos seus 

programas Integrar e Integração e em parceria com algumas universidades. 
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 Um grande exemplo de iniciativas de gestões municipais é o Movimento de 

Alfabetização (MOVA), inaugurado quando Paulo Freire estava a frente da Secretaria 

de Educação de São Paulo (1989-1992). Este movimento fazia parte de uma  

"política pública de alfabetização de jovens e adultos desenvolvida em parceria entre o 

governo municipal e organizações comunitárias vinculadas aos movimentos sociais 

urbanos" (Mello, 2010, p.88 apud Graciano e Di Pierro, 2003). 

 

 Acreditava que para a promoção da inclusão educacional da classe popular se 

fazia necessário a participação da sociedade. 

 O MOVA se espalhou por grande parte do Brasil, aumentando a demanda de 

EJA e incentivando o desenvolvimento de produções didáticas entre docentes e 

discentes. 

 Neste âmbito, as gestões públicas e ONG's começam a apoiar produções de 

materiais a partir de experiências educativas. Começam a surgir materiais como o 

Almanaque Aluá 1 (1998) fomentado pelo pelos Serviços de Apoio à Pesquisa em 

Educação (SAPÉ), o Almanaque Popular de Sabedoria nº 1 e 2 e Confabulando, 

Poetizando e Historiando, fomentado por Veredas em parceria com MEB. Este último 

também produziu o conjunto Viver e lutar. 

 Alguns municípios também produziram materiais importantes para EJA, como 

os livros Palavras de trabalhador, desenvolvido em Porto Alegre pelo Sistema de 

Educação de Jovens e Adultos (SEJA) e a coletânea de textos Nossa Vida Lida e Escrita 

(1996), desenvolvida em Goiânia. 

Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

 Materiais Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos: história, 

formas e conteúdos / Paulo Eduardo Dias de Mello; 2010. 
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 No início dos anos 2000, o Programa Nacional do Livro Didático para Educação 

de Jovens e Adultos (PNLD) expande a distribuição de livros para além do ensino 

fundamental da rede pública para o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 

Especificamente, em 2007, é criado o Programa Nacional do Livro de Alfabetização de 

Jovens e Adultos (PNLA). 

Instituído pela Resolução nº 18, de 24 de abril de 2007, visava distribuir 

produções  didáticas às instituições parceiras que ofertam alfabetização e escolarização 

de pessoas com idade de 15 anos ou mais. 

Em 2004, o Ministério da Educação cria a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD). Esta a partir do Departamento de Educação de 

Jovens e Adultos, visa valorizar a diversidade, respeitando as diferenças e objetivando 

reduzir a desigualdade e amenizar a dívida histórica educacional com os jovens e 

adultos que ainda não concluíram a educação básica. 

 Com isto, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD)
7
 do Ministério da Educação, com recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), elabora um novo material para EJA. Neste 

mesmo ano,  foi publicado a Coleção Cadernos de EJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7  Atualmente é nomeada Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi) e em parceria com os sistemas de ensino produz políticas públicas educacionais nas áreas de 

alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, 

educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. 

Objetivando a valorização das diferenças e da diversidade. 



36 
 

Figura 11 

 

 

Fonte:  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13536%3Amateriais-didaticos&Itemid=913 

 

 A SECAD também publicou a coleção Trabalhando com a Educação de Jovens e 

Adultos, destinado para os professores de EJA. Esta foi dividida em cinco cadernos 

temáticos: Alunas e alunos da EJA; A sala de aula como um grupo de vivência e 

aprendizagem; Observação e registro; Avaliação e planejamento e O processo de 

aprendizagem dos alunos e professores.  

Estes cadernos traziam contribuições como informações para os educadores 

conhecerem o perfil do público da EJA, estratégias para fazer da sala um grupo de 

aprendizagem, estimulando uma conexão entre docentes/discentes e discentes/discentes, 

orientações sobre como os alunos aprendem como os professores podem aprender 

ensinando. 
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Figura 12 

 

 

Fonte: 

 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13536%3Amateriais-didaticos&Itemid=913 

  

 Em 2009, o PNLA foi incorporado ao PNLD EJA e a partir daí a distribuição de 

livros didáticos para Educação de Jovens e Adultos da rede pública passa seguir o que 

está estabelecido neste programa. 

 

3.2 Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos 

(PNLD-EJA)  

 

 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi instituído em 19 de agosto 

de 1985 através do Decreto n° 91.542.  

 Na década de 2000, o PNLD deixa de distribuir livros didáticos apenas para 

alunos da rede pública do ensino fundamental e expande sua distribuição para o Ensino 

Médio e para Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 Em 2003 é produzido o Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio 

(PNLEM) e, em 2007, o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de 

Jovens e Adultos (PNLA).  

Em 2009, estes programas foram incorporados ao PNLD, denominado 

atualmente como PNLD para educação básica e Programa Nacional do Livro didático 

para Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA). 

 O PNLD EJA foi criado pela Resolução nº 51, de 16 de setembro de 2009, 

considerando alguns fatores importantes como: as diversidades culturais e sociais do 

país, que demandam o oferecimento de oportunidades e condições igualitárias de acesso 
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e permanência dos alunos na escola; a meta do Plano Nacional de Educação (PNE), de 

erradicação do analfabetismo; a necessidade da distribuição de livros didáticos 

adequados para esta modalidade de ensino, educação de jovens e adultos (EJA); etc.. 

 O PNLD EJA tem como objetivo a distribuição de livros didáticos, acervos de 

obras literárias, obras complementares e dicionários aos estudantes de turmas de 

alfabetização, ensino fundamental e ensino médio na modalidade EJA da rede pública 

ou de entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado. 

 Para participar, todas as unidades devem aderir um termo de adesão específico 

deste programa disponibilizado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade (SECAD) do Ministério da Educação. Depois de aderir ao termo, cabe a 

entidade beneficiada que não desejar mais participar do programa, solicitar a exclusão 

da mesma. 

Os livros didáticos serão consumíveis sem a necessidade dos alunos devolvê-lo 

no fim  ano letivo. 

 A escolha e distribuição dos livros didáticos acontecerão a cada triênio. A 

quantidade será de acordo com número de matrículas e haverá uma reposição anual, 

considerando o número de matrículas adicionais. 

 Compete ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) elaborar 

editais de convocação para seleção de livros didáticos para o Programa, além da 

avaliação pedagógica dos inscritos para o mesmo. Elaborar um guia de livros didáticos 

para educação de jovens e adultos, apresentando as obras aprovadas nesta avaliação. 

 Através deste guia, os professores das entidades cadastradas no PNLD EJA 

podem selecionar os livros que justificam mais adequados, baseados na proposta 

pedagógica de sua escola e até mesmo a realidade local. 

 As entidades receberão os livros escolhidos por ela e quando não o fizerem 

receberão os títulos mais selecionados em seu município. 

 Desde a criação da resolução que institui o PNLD EJA, em 2009, já foram 

elaborados dois guias de livros didáticos para educação de jovens e adultos. A primeira 

edição em 2011, onde foram escolhidos os livros didáticos utilizados nos próximos três 

anos. E a edição 2014, que foram escolhidos os livros didáticos utilizados atualmente 

nas entidades participantes do Programa.  

A próxima edição está prevista para 2017.  

Segue abaixo o calendário de atendimento. 
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Ano de 

Aquisição 

Ano de 

Utilização 

Tipo de Atendimento 

2010 2011 Escolha trienal e distribuição integral dos livros 

didáticos para todas as matrículas 

2011 2012 Reposição integral dos livros didáticos para 

cobertura das matrículas adicionais 

2012 2013 Reposição integral dos livros didáticos para 

cobertura das matrículas adicionais 

2013 2014 Escolha trienal e distribuição integral dos livros 

didáticos para todas as matrículas 

2014 2015 Reposição integral dos livros didáticos para 

cobertura das matrículas adicionais 

2016 2017 Reposição integral dos livros didáticos para 

cobertura das matrículas adicionais 

E assim sucessiva e alternadamente nos anos seguintes 
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3.3 - Produções didáticas e Paulo Freire 

 

 Como vimos no tópico anterior, muitos movimentos criaram materiais didáticos, 

dentre estes destacavam-se as cartilhas, inspirados em Paulo Freire. 

 No entanto, ao ler algumas de suas obras, fica claro que este autor é contra o 

método aplicado nas cartilhas. Para ele, as cartilhas traziam palavras, frases e textos 

desconexos da realidade dos adultos, muitas vezes até mesmo infantilizadas. 

[...] tanto as palavras quanto os textos das cartilhas nada têm que ver com a 

experiência existencial dos alfabetizandos. E quando o tem, se esgota esta 

relação ao ser expressada de maneira paternalista, do que resulta serem 

tratados os adultos de uma forma que não ousamos sequer chamar de infantil. 

(FREIRE, 1981, p.12) 

 

 Freire criticava este método mecanicista, de depósito de conhecimentos, sem 

reflexão. No seu livro "Ação Cultural para Liberdade" (1981), o mesmo traz exemplos 

de frases utilizada em algumas cartilhas analisadas por ele: 

A asa é da ave. 

Eva viu a uva. 

O galo canta. 

O cachorro ladra. 

Maria gosta dos animais. 

João cuida das árvores. 

O pai de Carlinhos se chama Antônio. 

Carlinhos é um menino bom, bem comportado e estudioso. 

Se você trabalha com martelo e prego, tenha cuidado para não furar o dedo. 

Pedro não sabia ler. Pedro vivia envergonhado. Um dia, Pedro foi à escola e 

se matriculou num curso noturno. A professora de Pedro era muito boa. 

Pedro agora já sabe ler, por isso, está feliz. 

Vejam a cara de Pedro. Pedro está sorrindo. 

Já tem um bom emprego. Todos devem seguir o seu exemplo. 

(FREIRE, 1981, p.37) 

 

 Para ele, estas frases são apenas de repetição, mecanicamente memorizados e 

vazias da realidade dos educandos.  

 Além de possuírem cunho ideológico, pois tentam impor um modelo de 

sociedade e apresentam uma realidade inexistente, através da ingenuidade, tentam 

mostrar que aprender a ler os levariam a um bom emprego. Freire, no entanto, mostra-
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nos que apenas isto não basta.  Que juntamente com o processo escolar, os alunos 

devem ter consciência da verdadeira realidade, onde são marginalizados pela classe 

dominante, e que isto vai além do espaço físico, mas também historicamente, 

socialmente, economicamente e culturalmente. 

 Sendo assim, Paulo Freire visava uma alfabetização dialógica, indo além da 

decodificação e sim, objetivando a tomada de consciência dos alfabetizandos. Tirando 

os alunos da condição de ingênuos para críticos, conscientes que fazem parte da 

construção da sociedade, que contribuem com esta assim como os já letrados.  

 Mas para que o diálogo realmente comunique algo, é necessário que haja 

confiança, esperança, fé e humildade entre suas extremidades (alunos/professores). O 

diálogo deve ser linear e horizontal, nunca de cima para baixo. E, para isso, o professor 

não pode se achar o detentor do saber e sim reconhecer que os educandos estão imersos 

na sociedade, cheios de experiências de vida e saberes. 

 Sendo assim, "por que não estabelecer uma "intimidade" entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 

indivíduos?" (FREIRE, 2013, p.32). 

 Freire então acredita numa alfabetização sem imposição do educador, e sim que 

este seja apenas um colaborador. Buscava um método onde o educando analfabeto fosse 

o sujeito neste processo e não apenas um objeto a seguir modelos e repetir frases e 

palavras sem sentido. E para isso, o autor pensa em palavras geradoras.  

 Para que se consiga chegar nestas palavras, o autor detalha seu método no livro 

"Educação como prática da liberdade".  

 Deve-se iniciar através de conversas informais com o grupo a trabalhar, fazendo 

um levantamento do vocabulário usado por seus integrantes, tanto daquelas palavras 

carregadas de emoções e sentido existencial, quanto daquelas típicas da região. Esta é 

uma fase importante, pois se inicia a relação entre educadores e educandos. 

 A seguir se deve escolher as palavras dentre as selecionados nas conversas. Esta 

escolha segue os critérios: riqueza fonética; dificuldades fonéticas (das menores para as 

maiores); maior diversidade de ajustes da palavra numa dada realidade social, cultural, 

política etc. 

 Após se deve criar situações que são típicas do grupo. Situações desafiadoras, 

cheias de elementos a serem decodificados pelo grupo com o auxílio do educador. 

Situações que proporcionarão a discussão de possíveis problemas daquela região ou até 

mesmo em âmbito nacional. 
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 A partir daí criam-se fichas-roteiros para auxiliarem os coordenadores no 

trabalho. Seu uso deve ser flexível e não uma regra incontestável.  

 Por fim, são criadas fichas, onde as palavras geradoras são decompostas em 

sílabas, e a partir desta são formadas as famílias fonéticas e com estas estimula-se o 

alfabetizando a formar novas palavras. 

 Estas fichas são feitas em cartazes ou até mesmo slides ou stripp-filmes 

(fotograma). O autor foi um dos primeiros a usar esta linguagem multimídia no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Com este método o autor rompe com os materiais didáticos produzidos, que não 

levam em consideração o aluno local, pois são produzidos em grande escala, e como já 

vimos, mesmo que este algumas vezes esteja tentando trazer textos para adultos, por trás 

tem um cunho ideológico que escapa da verdadeira realidade. 

 O autor objetiva que a educação de adultos ultrapasse a mera decodificação dos 

fonemas, e sim que os alunos compreendam a realidade social que os cercam. E para 

que isso se concretize, os professores e até mesmo a escolas devem 

não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 

populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática 

comunitária –, mas também, [...], discutir com os alunos a razão de ser de 

alguns desses saberes e relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 2013, 

p. 31). 
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3.4 Materiais Didáticos e Recursos didáticos na Educação de Jovens e Adultos  

 

3.4.1 Almanaques do Aluá 

 

 Como vimos no primeiro tópico deste capítulo, existem muitas produções 

didáticas para educação de jovens adultos, desde os Jesuítas até os dias atuais. 

 Algumas dessas produções me chamaram a atenção pela sua estrutura e 

organização. São eles, os Almanaques do Aluá, que já possuem três edições. A número 

zero (Sem data de lançamento), a número um lançada em 1998 e a número dois em 

2006. 

 O Almanaque do Aluá é um material didático fomentado pelos Serviços de 

Apoio à Pesquisa em Educação (SAPÉ) com apoio do MEC. O Almanaque faz parte de 

uma política deste último que incentiva a produção de materiais didáticos específicos 

para alunos e docentes da Educação de jovens e adultos. 

 Sua distribuição é gratuita e controlada. Segundo o site do MEC, receberão os 

Almanaques os alfabetizadores cadastrados no Sistema do Brasil Alfabetizado, e ainda 

aqueles envolvidos em programas da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade (Secad), como Saberes da Terra, Trabalho Doméstico Cidadão, Projeto 

Formar, Alfa Inclusão e Educação no Sistema Presidiário. 

 Primeiramente, acredito ser interessante destacar o significado das palavras que 

compõe o nome deste material, pois justifica sua escolha. A palavra almanaque é uma 

"publicação que, além de calendário completo, contém matéria recreativa humorística, 

científica, literária e informativa". (Almanaque do Aluá nº2 apud Novo Dicionário da 

língua Portuguesa, 1986) 

 E Aluá, de acordo com o Professor Francisco da Silveira Bueno, em seu 

minidicionário da língua portuguesa (2007, p. 51) significa "Bebida refrigerante feita no 

Norte, de farinha de arroz ou milho torrado com água, e fermentada com açúcar em 

potes de barro".  

 A edição zero afirma que "o Almanaque do Aluá não quer ser nada mais do que 

esse pote de barro, feito do nosso chão. Dentro dele, muita coisa fermentando: ideias, 

culturas, experiências, vidas" (p.2). 

 E os Almanaques do Aluá são exatamente isso, é uma mistura de gêneros 

textuais, com letras de músicas, poesias, receitas, horóscopos, dicas, calendário de 
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feriados, informações diversas, curiosidades, adivinhas etc. Tratam dos mais variados 

temas, futebol, pão, filhos, a língua barroca, gestação e muitos outros. 

 Ao folheá-los digitalmente tive a sensação que uma coisa vai puxando a outra e 

que estes discretamente passeiam entre o conhecimento popular e o formal. 

 Conforme a discussão feita no primeiro capítulo desta pesquisa, os Almanaques 

Aluá são perfeitos exemplos de materiais didáticos, pois já foram produzidos com o 

intuito de ensinar algo e possuem um cunho pedagógico. Esta intencionalidade prévia o 

fará sempre um material didático. 

 Apesar deste material estar em formato de livro, no sentido deste substantivo 

masculino, "reunião de folhas impressas ou manuscritas em volume" (BUENO, p.476, 

2007), o mesmo não pode ser considerado um livro didático, como definido no capítulo 

anterior. 

 O livro didático tradicional, que são distribuídos gratuitamente anualmente aos 

alunos nas escolas, possuem uma estrutura peculiar, apresenta os conteúdos curriculares 

e dificilmente fogem destes, através de métodos de aprendizagens, exercícios, tabelas 

sempre "padronizados". 

 Além disso, o livro didático tradicional pode ser considerado uma mercadoria, 

pois há uma disputa de editoras, por trás do processo de escolha dos mesmos que 

chegarão nas escolas. 

 Diferentemente, os Almanaques Aluá são frutos do SAPÉ em parceria com o 

MEC, visando a produção de materiais mais adequados a modalidade de ensino aqui 

discutida. 

 No entanto, como vimos, estes são distribuídos a docentes cadastrados em 

alguns programas e não aos alunos. E em minha pequena e rápida experiência com EJA, 

especificamente nos estágios feitos para o Curso Normal (2009) e para minha graduação 

em Pedagogia (2013), não presenciei nenhum docente utilizando-os. E ainda, é difícil 

encontrar pesquisas sobre estes, pois como constatado, estas voltam-se mais para os 

livros didáticos tradicionais impressos. 

 Por sua diversidade, desde temas até a linguagem, pode ser um bom material 

para ser utilizado em salas de aula da EJA, mas assim como qualquer outro "suporte", 

deve ser avaliado previamente pelo docente regente da turma, e até mesmo direcionado 

de acordo com a realidade local. 
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FIGURA 13 

Almanaque Aluá nº 0 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=49463 
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Figura 14 

Almanaque Aluá nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=49476 
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Figura 15 

Almanaque Aluá nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=49486 

 

3.4.2 Produções didáticas do ambiente escolar 

 

 Como já vimos anteriormente, a maioria das pesquisas sobre material didático 

estão voltadas para o livro impresso. Com isso, os materiais didáticos desenvolvidos no 

ambiente escolar quase não são divulgados. 

 Essas produções partem do esforço de professores ou coordenadores 

pedagógicos de desenvolverem um material mais adequado para esta modalidade de 

ensino. 

 Segundo Mello (2010), dentre os materiais didáticos mais desenvolvidos nas 

escolas, estão os portfólios e os livros didáticos.  
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 Os portfólios são a reunião das produções (escritas e imagens) dos alunos, 

desenvolvidas no decorrer do ano. E pode servir para orientar a prática educativa. 

Através destes pode-se perceber os avanços dos alunos, e também para refletir se o que 

vem sendo feito está trazendo bons resultados.  

Segundo o autor, dificilmente usa-se este material em sala de aula, depois de 

concluso este é entregue aos respectivos donos no final do ano letivo. 

  

Figura 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Materiais Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos: história, 

formas e conteúdos / Paulo Eduardo Dias de Mello; 2010. 

 

 Os chamados aqui de livros didáticos são a reunião de atividades, sejam elas 

impressas ou manuscritas, escolhidas pelo docente como mais adequada para aqueles 

alunos e daquele conteúdo/assunto.  



49 
 

 O autor ainda nos mostra que há aqueles com atividades elaboradas pelo próprio 

docente e produções de textos coletivas, aqueles que são apenas fotocópias de páginas 

de outros livros já existentes, julgadas mais adequadas e aqueles que é a junção da 

produção docente com fotocópias do já existentes. 

 Mello nos traz diversos exemplos de livros produzidos no ambiente escolar, com 

características diferentes, uns partem da descrição do perfil dos educandos, relatos de 

experiências, interdisciplinar a partir da história do município de origem, da realidade 

local etc.  

 Mas na maioria das vezes, segue a estrutura dos livros didáticos tradicionais já 

distribuídos nas escolas. 

 

Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Materiais Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos: história, 

formas e conteúdos / Paulo Eduardo Dias de Mello; 2010. 

 

 O autor afirma que muitas vezes os docentes não tem apoio de órgãos da 

educação, e até mesmo de outros profissionais da escola. E ainda que os portfólios 

muitas vezes servem de controle, onde os coordenadores e gestores fiscalizam o 

trabalho dos professores. 

 A produção destes tipos de materiais são opções para contribuir com o processo 

de ensino e aprendizagem de jovens e adultos. Principalmente quando pensados para 

atender as peculiaridades dos alunos atuais, das especificidades daquela turma, levando 

em consideração o momento histórico e local. 

 Assim como a adaptação de outros objetos em recursos didáticos, onde o 

professor deposita uma intencionalidade didática em um objeto que não foi pensado 

para este fim. Como músicas, filmes, slides, a televisão, o cinema, um passeio etc. 
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 Para a Educação de Jovens e Adultos, onde os alunos chegam nas escolas cheios 

de experiências de vida, as produções de materiais didáticos ou recorrer a adaptação de 

outros objetos em recursos didáticos, talvez sejam as melhores opções para obter 

sucesso, no processo de aprendizagem desta modalidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Infelizmente, na maioria dos casos, a educação pública no Brasil ainda não é 

sinônimo de educação de qualidade. Falta muito investimento em políticas públicas para 

isso ser alcançado. Enquanto isso não acontece, os alunos de camadas populares ficam 

as margens da sociedade, enquanto os de camada dominante são ensinados a comandar. 

 A Educação de Jovens e adultos (EJA), sem dúvida, é uma modalidade de ensino 

para atender a camada popular que não teve acesso a escola na idade considerada 

adequada, visando diminuir o índice de analfabetismo no Brasil. 

 Paulo Freire, consciente disso, mostra-nos, através de seus estudos, que para 

mudarmos essa realidade, enquanto educadores,  não basta ensinarmos nossos alunos a 

decodificar, e sim devemos juntamente com este processo escolar, objetivar a tomada de 

consciência dos alfabetizandos. Tornando-os cidadãos críticos, conscientes que fazem 

parte da construção da sociedade e que contribuem com esta. Conscientes que foram e 

são marginalizados pela classe dominante histórica, social, econômica e culturalmente. 

 Mas como alcançar isto? 

 Através de uma educação dialógica, que leve em consideração a realidade dos 

alunos. Sendo assim, os recursos, materiais ou livros escolhidos para serem utilizados 

com a EJA tem um papel de suma importância neste momento. 

 Visando contribuir para o repensar dos educadores sobre a escolha adequada dos 

inúmeros "suportes didáticos" disponíveis e devido o conflito de definições e 

nomenclaturas em torno destes "suportes", os defini, para que possam saber do que 

estou me referindo durante a leitura, e compreendam melhor a discussão. 

 Sucintamente, material didático é tudo aquilo que já foi criado com intuito 

pedagógico. Recurso didático é tudo aquilo que não foi criado com intuito pedagógico, 

mas que, conforme a intencionalidade que lhe é depositado, se torna um. E livro 

didático é uma mercadoria, que carrega um caráter ideológico e reúne conteúdos 

curriculares apresentados através de métodos de aprendizagem padronizados, este pode 

ser impresso, manuscrito ou digital. 

 Depois de defini-los, fui observá-los na perspectiva da EJA e constatei que na 

trajetória desta modalidade existiram inúmeras produções didáticas desde os jesuítas até 

os dias atuais. Porém, a maioria em formato de cartilhas e livros. 

 Como vimos, os livros trazem um caráter ideológico, que não se preocupa em 

trabalhar a realidade dos alunos com o intuito de atentá-los sobre as injustiças sociais e 
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torná-los críticos, não aceitando tudo como está posto. Até porque um livro didático 

tradicional não pode atender inúmeras regiões, ou no âmbito menor, nem mesmo 

comunidades dentro de um mesmo município, já que as experiências variam de uma 

para outra. 

 Constatei também que há materiais didáticos criados em parceria com o MEC, 

como os Almanaques do Aluá, que possuem uma estrutura muito diferente de um livro 

didático, pois não trazem atividades padronizadas. Pelo contrário, trás diversos gêneros 

de textos, receitas, poesias, notícias, calendário, dicas etc. Tratando de diversos temas 

desde a linguagem popular a erudita.  

 Acredito que materiais assim são mais adequados a EJA, devido a diversidade de 

linguagens que ele apresenta e por tratar de inúmeros assuntos. Mas, infelizmente, são 

distribuídos controladamente para os docentes, ou seja, os alunos não o recebem. E nem 

sempre o docente opta por utilizá-lo.  

 Até porque reconheço ser um material que necessitaria de um empenho, ou até 

mesmo formação para que os docentes possam aplicá-lo adequadamente, aproveitando 

tudo que este proporciona. 

 Há também as produções didáticas dos docentes. Na pesquisa feita, constatei que 

estes, quando optam por este recurso, trabalham sozinhos. Nem sempre possuem o 

apoio de seus superiores ou colegas de trabalho. Mas acredito que seja uma ótima opção 

para esta modalidade de ensino, já que são produzidos de acordo com o cotidiano 

destes, ou de acordo com a realidade daquela região. O que torna mais significativo a 

aprendizagem para os jovens e adultos. 

 Diante de tudo isto, acredito que os recursos didáticos sejam uma boa opção para 

Educação de Jovens e Adultos, já que estes proporcionam ao professor a escolha do que 

é mais adequado para sua turma, pois para este passar a ser didático, dependerá da 

intencionalidade depositada pelo docente e será feita de acordo com as necessidades dos 

alunos, tornando a aprendizagem mais prazerosa e significativa. 

 As políticas públicas deveriam investir na produção de mais materiais didáticos 

como os Almanaques do Aluá, rico na diversidade de linguagem, ou até mesmo liberar 

fundos que financiem a produção de materiais didáticos dos docentes, individualmente 

ou até mesmo para um trabalho coletivo, escola ou cidade. Juntos a equipe poderá 

elaborar um material adequado para aquela clientela. 
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 Por fim, acredito que o mais importante é o professor analisar rigorosamente o 

que utilizará na sua sala de aula. Se aquele material, recurso ou livro está sendo 

relevante para aquele público.  

 O docente deve escolher entre ser óleo ou areia na engrenagem de seus alunos. 

Se escolher ser óleo, não se preocupará e deixará tudo andar como antes. Mas se 

escolher ser areia, escolherá mudar a realidade destes, fazendo os conscientes da 

realidade que os cercam. A escolha correta dos recursos ou materiais didáticos para esta 

modalidade estreitará o caminho para que isso seja alcançado. 
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