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Resumo: O presente trabalho pretende analisar a questão do livro didático na Educação de Jovens e
Adultos, atentando para a escassez, tanto de produções como de qualidade, de materiais didáticos
produzidos especificamente para a modalidade. Para tal empreendimento busca-se num primeiro
momento resgatar a concepção e a produção do livro didático ao longo da história da educação de
adultos no Brasil, buscando contextualizar em cada momento histórico o desenvolvimento e as
tentativas de incluir tal público nas discussões acerca do tema, procura-se também com o trabalho
analisar os programas específicos vigentes no que tange a questão dos materiais didáticos na EJA.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho se insere numa área de estudos que busca legitimar a Educação de
Jovens e Adultos como modalidade da educação básica com pressupostos educacionais
próprios e por isso mesmo com uma especificidade que merece atenção especial dos
pesquisadores envolvidos com a educação da classe trabalhadora e popular de nossa
sociedade. A temática do livro didático especifico para a EJA, deixa claro sua falta de
protagonismo ao longo da história e no que tange a formulação de políticas públicas efetivas
que versem sobre/para a Educação de Jovens e Adultos.
Segundo Mello (2013) “Investiga-se o papel dos materiais no processo de ensino e
aprendizagem; as políticas públicas de produção e o mercado educacional; a atuação dos
diferentes sujeitos no processo de produção, circulação e uso dos recursos; dentre outras
questões”, como podemos observar diversos são os temas pesquisados e sua importância
cresce cada vez mais como importante objeto de pesquisa.
“No campo da pesquisa sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA), os
materiais didáticos produzidos para a EJA, primeiramente, foram problematizados
pelos estudos desenvolvidos por Beisiegel (1984; 2004) e Paiva (1983). Esses estudos
revelaram a importância dos materiais didáticos como um dos elementos fundamentais
da atuação político-pedagógica, tanto do poder público, quanto dos movimentos de
educação popular ou de outros setores sociais, entre os anos 1940 e 1970. Destacamse, em suas análises, a caracterização da diversidade de materiais didáticos produzidos
e

destinados

a

EJA,
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predominantemente, os materiais impressos e audiovisuais elaborados pelas
campanhas oficiais e atuações dos movimentos sociais, ligados ou não à Educação
Popular, e seu exame como veículos de conteúdos ideológicos e, em particular, como
expressão de disputas entre propostas e concepções diferenciadas de EJA.” (MELLO,
2013, p.102)

Atentar para os diversos materiais de apoio didático e como se desenvolveram
ao longo do tempo, em especifico o livro didático, na EJA tem despertado o interesse de
diversos pesquisadores e professores, e é parte primordial no que diz respeito a compreensão e
sucesso do processo de ensino e aprendizagem e todas as questões envolvidas nesse tema.
METODOLOGIA
Na tentativa de elucidar certas questões para professores, gestores e sujeitos sociais
que trabalham na EJA, o trabalho propõe em dividir-se em algumas partes, sendo a primeira
delas uma apresentação e os objetivos do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD/PNLD-EJA) para que seja possível entender como funciona o principal esforço
nacional no que diz respeito a confecção e distribuição de material didático, para tal
empreendimento se utilizou uma abordagem bibliográfica das produções acerca do tema e dos
respectivos documentos oficiais; a segunda resgata as diversas tentativas de produção de
material didático na história brasileira para a EJA, também utilizou-se o procedimento de
pesquisa bibliográfica de diversas fontes, além da consulta do acervo NEDEJA-UFF, tal
consulta possibilitou uma vasta compreensão histórica do lugar ocupado pela EJA nos
esforços educacionais de determinados períodos e como se insere a discussão do material
didático; por fim busca-se discutir os princípios pedagógicos do trabalho docente na EJA e as
abordagens didáticas, enfatizando o papel docente na construção do material didático próprio.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1 - O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o PNLD-EJA
A existência de 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 se preocupam com a oferta do livro didático é de grande valia para
a compreensão de certas questões e para o entendimento de seu funcionamento.
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi criado pelo Decreto nº 91.542, de
19 de agosto de 1985. Mesmo mantendo algumas características iniciais, hoje em dia 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 mesmos são
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renovados de três em três anos. O primeiro passo é a inscrição de editoras privadas, que tem
suas obras avaliadas por uma comissão composta de especialistas, escolhida pelo MEC. Os
materiais aprovados são selecionados para fazerem parte resumidamente no Guia do Livro
Didático, que fica disponível para consulta das escolas que previamente aderiram ao
programa.

Ao final os professores das escolas, justificando sua escolha, selecionam os

materiais que se fazem mais adequados para determinada realidade social de seus alunos, e
que possibilitem um trabalho de qualidade apoiado em livros que cumpram o seu papel.
TABELA DE INVESTIMENTOS COM PNLD POR ESTADOS 2017

O Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos (PNLDEJA) foi criado pela Resolução nº 51, de 16 de setembro de 2009. Atualmente após 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. O PNLD-EJA
preocupa-se

em garantir a oferta de materiais didáticos que sejam adequados para esta

modalidade de ensino. A participação no mesmo ocorre da mesma forma que o PNLD.
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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 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, e etc. Para participar, todas as unidades devem aderir um termo de
adesão específico deste programa disponibilizado pela Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do Ministério da Educação. A escolha e
distribuição dos livros didáticos acontecerão a cada triênio. É de competência do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) 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 na realidade local. 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.
Em 2017 devido a problemas na confecção e envio do material, o PNLD-EJA 2017 sofreu um
atraso no envio dos materiais, sendo assim o guia não ficou disponível. A seguir uma tabela
com o montante já investido no PNLD-EJA:

O programa é considerado um grande avanço nas políticas educacionais para a EJA, e
sua distribuição é bem abrangente, como podemos identificar nos gráficos e tabelas.
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Como podemos identificar pelo gráfico, a região mais comtemplada pelo programa é a
nordeste com 41% da distribuição de livros didáticos, seguidos pela região sudeste com 28%,
a região norte com 13%, e a região sul e centro-oeste, respectivamente com 10% e 8%.
A tabela a seguir nos mostra as editoras e as obras aptas a participar das escolhas dos
livros por parte das escolas participantes do PNLD-EJA 2017.
Editora

Título do Livro

EDITORA ATICA S/A

SABERES DA VIDA, SABERES DA ESCOLA - 6º ANO;
SABERES DA VIDA, SABERES DA ESCOLA - 7º ANO;
SABERES DA VIDA, SABERES DA ESCOLA - 8º ANO;
SABERES DA VIDA, SABERES DA ESCOLA - 9º ANO.

EDITORA FTD SA

CAMINHAR E TRANSFORMAR – ARTE; CAMINHAR E
TRANSFORMAR
–
CIÊNCIAS;
CAMINHAR
E
TRANSFORMAR
–
GEOGRAFIA;
CAMINHAR
E
TRANSFORMAR
–
HISTÓRIA;
CAMINHAR
E
TRANSFORMAR - LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
(INGLÊS E ESPANHOL); CAMINHAR E TRANSFORMAR LÍNGUA PORTUGUESA; CAMINHAR E TRANSFORMAR –
MATEMÁTICA; É BOM APRENDER - EDIÇÃO RENOVADA.

EDITORA MODERNA LTDA

EJA MODERNA ALCANCE EJA

GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CONTEXTOS DE VIDA E TRABALHO; VIDA COTIDIANA E
PARTICIPAÇÃO;
MUNDO
EM
CONSTRUÇÃO;
IDENTIDADES

IBEP INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES
PEDAGÓGICAS LTDA

EJA - 6º ANO; EJA - 7º ANO; EJA - 8º; ANO EJA - 9º; ANO;
TEMPO DE APRENDER.

EDITORA ATICA S/A

PROJETO IDENTIDADE - HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE
PERNAMBUCO

GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CULTURA ESCRITA, TRABALHO E COTIDIANO; VIVÊNCIAS
E DIVERSIDADE; DIREITOS E PARTICIPAÇÃO; CIÊNCIA,
TRANSFORMAÇÃO E COTIDIANO; TEMPO, ESPAÇO E
CULTURA; LINGUAGENS E CULTURAS;
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2 - Os materiais didáticos para EJA no Brasil: uma breve contextualização
Nesta parte do documento, se faz necessários contextualizar historicamente como se
desenvolveu a produção de materiais didáticos para a Educação de Jovens e Adultos no
Brasil, atentando para o caráter e a forma como a mesma foi desenvolvida. Contextualizar
historicamente é uma importante ferramenta para que possamos entender o campo de
produção de materiais didáticos e que nos mostrem os caminhos que já foram percorridos até
aqui. A educação de adultos durante muito tempo, permaneceu longe dos interesses dos
estudiosos e das políticas públicas responsáveis por fomentar a produção de materiais
didáticos. No Brasil, até meados do século XIX a produção de materiais didáticos na EJA era
escasso ou nulo, o ensino da leitura era feita através de bíblias ou documentos de cartório. Os
poucos livros existentes, eram produções desinteressadas de qualquer instrumentalização
desta parcela da população e ficavam muitas das vezes nas mãos de poucas pessoas. Dentre
estes poucos livros de ensino e prática da leitura estavam as cartilhas, estas cartilhas eram
rudimentares e constavam somente o alfabeto e o método silábico, as mesmas também
possuíam um caráter religioso muito forte e serviam de instrumento de doutrina do catecismo.
No início do século XX, 80% dos brasileiros eram analfabetos segundo pesquisas da
época. Emergindo como tema de discussões educacionais centrais aparecem em todo o Brasil
movimentos para “erradicação do analfabetismo” (Tal termo erradicação, provem de uma
questão ligada a área da saúde pois está destinado a tratar do extermínio de doenças, sendo
assim, tal termo nos serve para lembrar de como era tratada a questão do analfabetismo no
Brasil, o mesmo visto como uma chaga, uma doença que precisava ser combatida).
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 a reconhecer que os resultados
do sistema educacional tinham que melhorar para o Brasil se juntar aos países desenvolvidos.
Ao mesmo tempo o crescimento da industrialização no início do século XX faz com
que a discussão sobre alfabetização, e por consequência, a instrução das camadas populares da
sociedade fossem algo a ser debatido e discutido, pela emergencial necessidade de
qualificação de mão de obra. Os movimentos em prol da educação de adultos ganham mais
força com fim da Era Vargas (1945). O Brasil neste período passa por um processo
de redemocratização, e busca ampliar o número de eleitores, visto que uma determinação para
a elegibilidade do voto era ser alfabetizado. Sendo
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assim, em 1947 é criado o Serviço de Educação de Adultos (SEA) regido pelo Departamento
Nacional de Educação. Em 1947, é lançada a Campanha de Educação de Adultos e
Adolescentes (CEAA) na época o maior esforço até então, que tinha como objetivo principal a
ampliação de oferta de escolarização

para

os adolescentes

e adultos analfabetos. A

campanha possuía uma reserva de 12% para a confecção de material didático, um avanço até
então no que diz respeito a destinação de verbas para tal fim (produção de livros e materiais
didáticos que auxiliassem o ensino de jovens e adultos analfabetos). A CEAA pode ser
considerada a primeira campanha com produção e distribuição de materiais didáticos em
grande quantidade para todo o país. Tais publicações contavam em seu interior com ensino
da leitura, escrita e aritmética, assuntos como higiene, saúde e o contexto do campo. Mesmo
abarcando tais temas seus conteúdos pouco, ou quase em nada, se diferenciavam das cartilhas
utilizadas anteriormente, sendo consideradas infantilizadas para a população à qual se
destinava.
Em 1957, foi criado o Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA), o sistema
chegou a produzir uma cartilha denominada Radio-cartilha, e contava também com suas
transmissões via rádio, porem alguns autores analisam que a deferência entre as aulas e o
material didático produzido era um atenuante para a queda de qualidade do processo de
ensino aprendizagem.
Ao final de década de 50 e início dos anos 60, considera-se um momento de
efervescência no interesse da educação comprometida com os interesses do povo.
Movimentos

se

inspiravam

nos

ideais

Freireanos, e buscavam

a conscientização

política e transformação social. Sendo assim, começam a ver problemas nos materiais
didáticos de alfabetização de adultos e começam a produzir materiais mais adequados, em
suas perspectivas para esta finalidade, diversas iniciativas comprometidas com os ideais da
educação popular foram organizadas. Entre estas iniciativas destacam-se: O Movimento de
Cultura Popular (MCP) que produziu o primeiro Livro de Leituras para Adultos (este
abrigava em seu interior palavras do dia a dia e leituras com viés político), o livro foi adotado
por outros estados, que apenas faziam pequenas modificações em seu conteúdo, com a
finalidade de aproximar a realidades especificas; A Campanha de educação popular
da Paraíba, que produziu um livro de leitura chamado "Força e Trabalho”; 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 Movimento de Educação de Base
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(MEB) que confeccionou material de nome "Saber para Viver" e "Viver é Lutar". Ambos
possuíam como temas geradores o trabalho no campo e se propunham em ser um instrumento
de conscientização política.
Porém a maioria das iniciativas foram freadas com o golpe militar de 1964 (o MEB
tem sua continuidade atrelada ao abandono dos preceitos da educação popular e da
conscientização política proposta pelo mesmo), a partir deste momento as iniciativas de
educação popular não contam mais com o apoio do governo federal, e a maioria passa a ser
perseguida e deixa de existir.
Em 1967, surge o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), com a tutela
do governo federal para coordenar a alfabetização de adultos no país. O movimento, por seu
grande aporte financeiro, teve a possibilidade de produzir muitos materiais didáticos para a
educação e alfabetização de adultos. Foi durante sua existência que se realizou a incorporação
de editoras privadas na produção dos materiais didáticos. Tais materiais eram produzidos para
distribuição em larga escala, praticamente em todo o país e tinham como eixo norteador de
seus conteúdos a valorização da identidade nacional e baseava-se em ideais de civismo e
moralismo, transmitindo valores que os cidadãos brasileiros deveriam ter.
Em 1985, extingue-se o MOBRAL, porem sua existência continua, com outro nome,
agora representando os interesses nacionais intitulado Fundação Nacional de Educação de
Jovens e Adultos (Fundação Educar). A Fundação Educar é incorporada ao MEC e
transformada em um órgão de suporte financeiro e técnico as organizações com iniciativas de
educação de jovens e adultos. A mesma acaba no início dos anos 90. A partir dos anos 90 a
EJA passa por uma reestruturação no que diz respeito a suas concepções, o período é
marcante no que tange a produção de materiais didáticos e na própria reelaboração de seu
currículo. O governo federal como proposta de ação, passa a formar parcerias com
organizações, para o desenvolvimento de materiais didáticos para a EJA, sendo assim,
diversas produções didáticas começam a surgir. Podemos destacar algumas dessas produções,
atentando para os materiais desenvolvidos pela Central Única dos Trabalhadores e pelo
Movimento

dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), produções essas analisadas de forma

excelente por Osmar Fávero (2009).
Algumas iniciativas municipais também devem ser lembradas, é o caso do Movimento
de Alfabetização (MOVA), inaugurado quando Paulo Freire estava à frente da Secretaria de
Educação

de

São

Paulo

(1989-1992).

Tal
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empreendimento 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.
Ainda como marco histórico na produção de materiais para a EJA, em 2004, o
Ministério da Educação cria a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade (SECAD)1. Esta secretaria partir do Departamento de Educação de Jovens e
Adultos (DPAEJA), 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. A Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, conta

com recursos do

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e tem como diretriz elaborar
material para EJA. Neste mesmo ano, em 2004, publica-se a Coleção “Cadernos de EJA”.
A SECADI 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 e como os professores podem aprender
ensinando, configurando assim um processo de relação dialógica.
CONCLUSÕES
Os preceitos da educação popular sempre foram balizantes no que tange a
compreensão da própria identidade da Educação de Jovens e Adultos. Abrir mão de tal legado
é deixar de levar em conta uma história (como analisado anteriormente) rica com
fundamentos pedagógicos e pressupostos epistemológicos, baseados nas formas de circulação
e de apropriação dos saberes nos meios escolares, um conjunto de ações educativas
permeadas por princípios teóricos que aliam a educação ao movimento da organização
popular e aí temos o que denominamos de modelo popular ou conscientizador de educação de
adultos. As propostas educativas do modelo popular concebem o processo educativo como
1

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,
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emancipador, na medida em que propõe a conscientização política de grupos populares e
incentiva sua organização com vistas à participação num projeto de transformação social. É
com esse propósito que as ideias de Paulo Freire impregnam a metodologia e práticas
pedagógicas da educação de jovens adultos. À partir do momento em que a educação de
jovens e adultos foi apropriada pelo sistema de ensino para ser realizada como educação
formal, ou seja, institucionalizada, não teríamos como continuar mais com o binômio
educação popular X educação escolar. Desta maneira, a educação escolar é uma forma de
oferta educacional da educação popular e nela devem ser incluídas todas as conquistas
pedagógicas adquiridas nas experiências de educação popular. Pensar a EJA baseado em tal
arcabouço teórico nos permite levar em conta saberes e conteúdos que brotam do interior da
sala de aula, que primordialmente levam em conta os sujeitos para qual esta modalidade da
educação se destina. Levar em conta tal herança, para se discutir a produção de material
didático, pressupõe uma liberdade dos professores em confeccionar seus próprios materiais e
enriquecer suas práticas didáticas, utilizando o conhecimento prévio de suas turmas e de seus
discentes.
E nesse sentido, se faz necessário reconhecer o aluno, e os demais atores sociais
envolvidos no processo educacional (assim como professores e gestores), como protagonistas
no desenvolvimento de materiais e práticas pedagógicas “uma das discussões contemporâneas
sobre os materiais didáticos está relacionada à autonomia dos professores na organização do
trabalho didático. Na EJA, esta discussão possui um significado especial, pois algumas
perspectivas teórico-metodológicas apostam no professor e no aluno como sujeitos da
construção do conhecimento e trazem propostas de elaboração de materiais didáticos a partir
das experiências situadas nos contextos de aprendizagem (...) Dessa forma, sem condenar a
aquisição de materiais didáticos de qualidade produzidos para a EJA, é preciso chamar a
atenção para a construção de políticas públicas que possibilitem a formação e o fomentar à
produção de materiais didáticos no meio escolar. Afinal, professores e alunos já fazem isso,
mas sem o devido apoio das políticas educacionais” (MELLO, 2013, p.116).
As salas da EJA são espaços plurais onde cada sujeito leva para o interior da sala de
aula suas redes de saberes, construídas em seus múltiplos espaços e tempos. Tal concepção de
sala de aula vai de encontro a grande tendência do professor aplicar uma grade curricular
padronizada fechada, ou utilizar materiais didáticos engessados, não diferenciando o público
que será alvo dos conhecimentos trabalhados. Este
problema é comum e é um dos grandes obstáculos na
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educação de jovens e adultos. Sendo assim, é necessário que o professor procure com suas
aulas na EJA um modelo baseado nos saberes já vivenciados pelos jovens, adultos e idosos,
mas sempre respeitando a bagagem conceitual que os mesmos precisam adquirir.
Os professores e demais interessados na EJA, devem trabalhar em conjunto e serem
estimulados a produzir materiais didáticos próprios, sem abrir mão dos materiais oficiais e
institucionalizados, mas dentro da realidade especifica que muitas das vezes estão postas nas
turmas de EJA, onde cada escola difere bastante de outra, num pais onde possuímos diversos
contextos sociais diferentes, realidade distintas, devemos estimular a construção coletiva,
constituindo-se numa atividade de reflexão conjunta com os professores e demais atores
sociais da EJA (alunos, gestores, coordenadores e etc...) acerca de sua prática pedagógica. O
que não se pode perder de vista é garantir a coerência da metodologia de elaboração dos
materiais didáticos com os princípios sistematizados nas diretrizes curriculares oficiais,
tornando possível estabelecer a cooperação na construção de novos recursos e estratégias para
o aprimoramento e o entendimento do trabalho conjunto.
Para tal empreendimento, se faz necessário que o professor conheça a história e o próprio
desenvolvimento de propostas pedagógicas e materiais didáticos que se fazem presente neste
campo de estudo.
“Enfim, podemos perceber que as tensões e atuações de diferentes sujeitos, no campo
da EJA, fizeram com que a produção de materiais didáticos adotasse ao longo de sua
história, diferentes modelos, ora admitindo ações centralizadas do governo federal, ora
facultando iniciativas descentralizadas envolvendo diferentes agentes e instituições.”
(MELLO, 2013, p115)

Ainda segundo Paulo Eduardo Dias de Mello é necessário para uma efetiva construção
de materiais que auxiliem na prática docente
“descortinar as produções do meio escolar na EJA, o que pode fundamentar as
reivindicações para que se invista mais no professor e no aluno como produtores do
material didático; na formação do educador para operar a recontextualização didática
de documentos que circulam socialmente, tais como bulas, panfletos, textos variados
de fontes diversas, imagens, filmes comerciais, em materiais para a sala de aula, que
na produção de materiais previamente preparados para o ensino. Por isso, é preciso
dar visibilidade sobre quem deve ser os beneficiários de programas destinados a
fomentar a produção, ou aquisição de materiais didáticos.”(MELLO, 2013, p.116)

Operacionalizar certos princípios da Educação
de Jovens e Adultos tais como a contextualização
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(que nada mais é que trazer para a sala de aula o cotidiano do aluno, sua realidade de vida, seu
meio social, os assuntos que lhe dizem respeito, que lhe provocam interesse, que se adequam
as suas necessidades); e da especificidade escolar (que seria reconhecer o papel específico da
escola, tal como a aquisição de um diploma e de atingir certos objetivos educativos como ler,
escrever e aplicar conhecimentos das disciplinas escolares em sua vida), não é tarefa fácil e
devemos

ressaltar que produzir debates, atividades e situações de sala de aula que

contemplem estes princípios ao mesmo tempo, além de tarefa árdua, exige dos educadores e
demais envolvidos no processo de construção de materiais didáticos, vontade, tempo, reflexão
e pesquisa. Esse é o grande desafio do educador na EJA, porém se obter êxito, o educador e a
própria modalidade será um instrumento de grande valia para a transformação da realidade,
tanto dos alunos como da própria educação.
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