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RESUMO 

Introdução: A EJA (Educação de Jovens e Adultos) é uma modalidade de ensino que 

oportuniza aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino regular, ou dele foram 

excluídos por algum motivo, terminarem sua escolarização. Atualmente diversos estudos estão 

sendo constituído tendo em foco a busca de estratégias para saldar a dívida social com este 

público. Objetivo: Nesse contexto, o objetivo principal deste estudo foi investigar o livro 

didático e sua adequação para o ensino e aprendizagem no contexto da EJA. Metodologia: A 

abordagem metodológica desta pesquisa foi qualitativa, com pesquisa bibliográfica sobre o 

tema para analisar o livro didático de Língua Portuguesa da coleção Tempo de Aprender. 

Resultados e discussão: A construção de uma proposta de trabalho que reconheça as 

especificidades do público da EJA perpassa diversos aspectos como: a diversidade dos sujeitos 

educandos e suas características peculiares; a preocupação com a existência de uma 

infraestrutura que acolha a realidade desse público; a elaboração de propostas curriculares que 

vão encontro das necessidades, das exigências dos interesses desses sujeitos, incluindo a 

flexibilidade de recursos didáticos que atendam e desenvolvam as potencialidades desses 

sujeitos; as iniciativas de formação inicial e continuada de educadores. No caso do livro didático 

analisado, em cada unidade os conteúdos são organizados em conjuntos de atividades de leitura, 

produção de textos e tarefas lúdicas, sob a forma de vinhetas gramaticais que são: 

“Desvendando o Tema”, “Um olhar para a língua”, “Olhe a escrita”. As atividades propostas 

valorizam os estudantes sem infantilizar, considerando seus conhecimentos prévios de modo 

que todos interajam com o currículo disciplinar valorizando seu contexto sócio cultural. 
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Conclusão: O livro didático para a EJA é importante para a aprendizagem do aluno pois ele 

permite a aplicação dos exercícios, o acesso a diversos gêneros textuais e atividades de forma 

clara e objetiva. Mas, devemos reforçar que o livro didático, por melhor que seja, é apenas um 

instrumento que o docente deve utilizar, juntamente com outras metodologias que permitam ao 

aluno da EJA aprender os conteúdos e adquirir as habilidades e competências necessárias a 

nível de ensino que está cursando. 
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