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1. RESUMO 

A Educação de Jovens e Adultos é sempre muito pouco explorada e o 

empobrecimento do currículo, caso seja constatado em sua produção, impedirá 

o crescimento de nosso país rumo à educação igualitária a todos os cidadãos. 

Sendo assim, torna-se de suma importância analisar os materiais didáticos de 

História, tendo em vista que essa matéria tem como meta desenvolver o 

criticismo e a cidadania dos educandos. Segundo pesquisas preliminares, ficou 

clara a possibilidade de aprendizagem nessa modalidade de ensino, caso seja 

bem conduzida e produzida por um olhar pedagógico inclusivo da realidade 

cultural dos alunos e alunas EJA. A obra de Paulo Freire baseia-se na 

humanização a partir de uma ação pedagógica libertadora, entendendo que o 

ser humano deve assumir o compromisso ético e político, sendo mediados por 

uma proposta educacional que tenha como objetivo a transformação social. 

Assim, a teoria freireana visa repensar a cultura e seus modelos de racionalidade 

(ZITKOSKI, 2010, p. 17). 

2. INTRODUÇÃO 

O interesse ao iniciar o curso de Pedagogia é o trabalho com a produção de 

materiais didáticos, à medida que compreendo que estes produzem uma visão 

e concepção que embasa o trabalho cotidiano do professor em sua relação no 

processo de ensino-aprendizagem. 

O próximo passo para delimitar o objetivo de pesquisa foi escolher a faixa etária. 

Escolhi o público de EJA e a produção didática destinada a ele. 

Nessa perspectiva, o objeto de estudo é compreender os valores e concepções 

da produção de materiais didáticos na área de História, pois é um ponto 

importante e comprometido na construção da criticidade e atitude ética.  

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

A partir do contato preliminar com os materiais didáticos produzidos pela 

Prefeitura de São Paulo e que serão utilizados como objeto de estudo a ser 

analisado na pesquisa de Iniciação Científica, a intenção é pesquisar a analisar 



como a área de História é concebida a incluída na grade curricular do primeiro 

ciclo do Fundamental I para educandos da modalidade EJA. 

3.2 Objetivos específicos 

As indagações que o trabalho tem como objetivo específico aprofundar são: 

1. Pesquisar a concepção de História veiculada nos materiais didáticos de 

EJA; 

2. Analisar a concepção de Tempo Histórico desenvolvida e ensinada nos 

materiais didáticos de EJA; 

3. Verificar como ocorre a inclusão da lei que obriga o ensino de história afro-

brasileira nos materiais de EJA. 

 

4. METODOLOGIA 

Parte-se da metodológica de Paulo Freire de que o ensino democrático consiste 

na dialogicidade. O diálogo não é apenas uma técnica por meio da qual se 

consegue bons resultados, como também não é uma tática para fazer, dos 

alunos, amigos do professor, o que tornaria a educação uma técnica de 

manipulação, ao invés de iluminação e conscientização. Do contrário, o diálogo 

é uma postura para a transformação de alunos em seres humanos críticos, então 

é o momento em que os seres humanos podem refletir sobre a realidade que 

fazem e constroem, com o objetivo de repensá-la. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O autor Paulo Freire é a base teórica da pesquisa de Iniciação Científica por ter 

uma visão libertadora quanto à educação. Para ele, o aluno – principalmente, o 

adulto, deve compreender sua situação de oprimido para poder, então, libertar-

se. A função do pedagogo é, assim, oferecer situações em que os educandos 

reconheçam os aspectos opressores em suas vidas, dialogando e discutindo 

sobre eles. Para Freire (2005, p. 34): “(...) Os oprimidos, que introjetam a sombra 

dos opressores e seguem suas pautas, teme a liberdade, na medida em que 

esta, implicando a expulsão desta sombra, exigiria deles que preenchessem o 

vazio deixado pela expulsão com outro conteúdo – o de sua autonomia”. 



A matéria de História tem a reflexão como base de sua existência, sendo 

altamente combatida a ideia mecanizada e baseada em festividades. Segundo 

o Professor Doutor Fábio Pestanha (2011), “A história é a ciência que estuda o 

passado, analisando as transformações para tentar entender o presente”. Os 

parâmetros curriculares nacionais valorizam o questionamento pelos 

professores das fórmulas prontas e acabadas encontradas em diversos 

materiais didáticos, dando ênfase ao desenvolvimento de uma atitude crítica 

atrelada à formação do indivíduo e estimulando práticas de cidadania. 

Sendo assim, a concepção de história e as teorias de Paulo Freire serão 

relacionadas, a fim de tornar possível a compreensão do que é veiculado nos 

materiais didáticos de EJA. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho está em fase inicial, tendo Paulo Freire como referência teórica e 

buscando construir o conceito de história, analisando materiais didáticos e 

situações históricas no Brasil. 
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