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RESUMO:
O presente estudo visou identificar na prática docente, a relevância da utilização de jogos didáticos no ensino de
Matemática na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Através de questionários aplicados a quatro professores de
Matemática de três escolas públicas municipais de Aracaju, descobrimos as principais concepções dos professores
sobre o uso dos jogos didáticos, além do método de ensino utilizado nessa modalidade de educação, como também os
principais fatores que dificultam a prática docente com esse material. Constatou-se, que os gestores não incentivam a
prática docente com cursos voltados ao EJA e que se torna uma grande dificuldade utilizar essa ferramenta,
principalmente quando o professor não possui domínio sobre ela. Com isso, mesmo com tantas dificuldades na
educação, as escolas e professores devem criar novas oportunidades e estratégias de ensino e aprendizagem a EJA.
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Educação de Jovens e Adultos; jogos didáticos.
 
ABSTRACT
This study aimed to identify the teaching practice, the importance of using educational games in teaching mathematics in
Youth and Adult Education (EJA). Through questionnaires given to four Mathematics teachers from three public schools
in Aracaju, we found the main conceptions of teachers on the use of educational games, besides teaching method used
in this type of education, as well as the main factors that hinder the practice teaching with this material. It was found that
managers do not encourage the teaching practice with courses geared to adult education and it becomes a great
difficulty using this tool, especially when the teacher does not have dominion over it. Thus, even with so many difficulties
in education, schools and teachers should create new opportunities and teaching and learning strategies to EJA.
Keywords: Mathematics Education; Youth and Adult Education; educational games.
 
 

1.INTRODUÇÃO
 
A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, começa a ser propagada em 1934, com a criação do Plano
Nacional da Educação, a qual indicava pela primeira vez em lei, a Educação de Jovens e Adultos como dever do
Estado, incluindo em suas normas a oferta de ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória, extensiva
para adultos. A parti daí, a história do EJA apresenta muitas variações ao longo do tempo, demonstrando estar ligada às
transformações econômicas, sociais e políticas que caracterizaram os diferentes momentos históricos do país.
No entanto, as mudanças ocorridas ao longo da história da Educação brasileira, pouco se ouviu falar em melhorias do
Programa de Alfabetização dos Jovens Adultos, onde a escola, os professores e alunos lidam com a falta de atenção
das autoridades, aos operantes dessa metodologia de ensino, na qual envolve um público diferenciado, que
consequentemente deve envolver o ensino e a aprendizagemdiferenciada em prol da inclusão social e educacional.
Se pensarmos em um trabalho educativoe diferenciado com jovens e adultos, devemos estar alicerçados com práticas
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que desenvolvam e estimulem a permanência do educando na escola, contribuindo para o seu desenvolvimento em
múltiplas dimensões, preparando os alunos paraos novos desafios que surgirem. Nesse sentido, a utilização de jogos
Didáticos como metodologia de ensino e aprendizagem da Matemática nos aproxima mais da dialética de educar sem
excluir, pois em muitos casos, a utilização desse material manipulável de forma eficaz, favorece ao desenvolvimento de
múltiplas dimensões do conhecimento, como também a socialização e integração dos alunos em sala de aula.
Dessa maneira, a utilização de jogos Didáticos vem como uma alternativa para a melhoria do ensino e da aprendizagem
de determinados conteúdos matemáticos. Porém quando o foco é o ensino de Matemática, percebemos a grande
dificuldade que os professores possuem em trabalhar os conteúdos dessa área de forma prática. Assim, essa pesquisa
tem como principal foco identificar na prática docente, a relevância da utilização de jogos didáticos para o ensino de
Matemática na EJA, bem como verificar se os professores dessa modalidade de ensino, utilizam jogos matemáticos
como estratégia de ensino e, além disso, compreender os aspectos que permeiam a prática do docente quando se
utiliza jogos didáticos no ensino de matemática.
Como geralmente a forma de ensinar Matemática no ensino fundamental e médio são aulas expositivas, centradas no
professor e conteúdo, essa pesquisa qualitativa pretende identificar como está sendo a prática do docente da EJA, se
estão proporcionando uma prática diferenciada, ou se continuam com aulas tradicionais. Para isso, foi necessário
aplicar questionários abertos aos professores de Matemática de três Escolas Municipais de Aracaju.
Assim, é preciso refletir sobre a prática de ensino da Matemática nessa educação, analisando se os objetivos e regras
propostos estão sendo almejados e respeitados, principalmente por tratarmos da Educação de Jovens e Adultos, ou
seja, uma educação diferenciada que envolve vários meios, desde a estrutura da escola até a aprendizagem dos
conteúdos.
 
2- ASPECTOS HISTÓRICOS DA EJA NO BRASIL
 
A alfabetização de jovens e adultos vem desde a época dos jesuítas, com a colonização do Brasil e a catequização dos
índios, cujo objetivo era preparar a população para saber ler e a escrever para seguir as ordens e instruções da corte,
que contavam com a ajuda dos Jesuítas. Após a expulsão dos Jesuítas no século XVIII, houve uma desorganização
detodo o processo de ensino até então estabelecido.
Somente na década de 30, a modalidade de ensino “Educação de Jovens e adultos” é pautada como proposta de
ensino em lei,com a constituição de 1934 que estabelece a criação do Plano Nacional da Educação, incluindo suas
normas sobre a oferta de ensino primário integral, gratuito de frequência obrigatória, extensiva aos adultos.
 Com a estratégia de alfabetizar grande parte da população no meio rural e urbano, além de capacitar os profissionais
devido as mudanças ocorridas no projeto político do Brasil, passando do modelo agrícola e rural para um modelo
industrial e urbano, gerou a necessidade de mão-de-obra qualificada e alfabetizada. Assim, em 1947, o MEC promoveu
a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), cujo intenção não era apenas alfabetizar, mas
aprofundar o trabalho educativo.
 A cada momento que se passava, as discussões se mantinham nos Congressos de Educação sobre essa modalidade
de ensino, que é a EJA. E em 1958, no segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, as críticas tomaram
conta dos debates, à precariedade dos prédios escolares, à inadequação do material didático e à qualificação do
professor. Com o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MORBAL) na década de 70, as tensões aumentaram sobre a
tentativa de acabar com o analfabetismo em dez anos que não conseguiram, sendo criado o ensino supletivo em todo o
país.
Com as transformações sócio-políticas ocorridas na transição dos governos militares para a democratização, o MOBAL
foi extinto e substituído pela Fundação EDUCAR, ampliando as atividades da EJA com a defesa da escola pública e
gratuita para todos, que também fora extinta com o governo de Color. Só em 2003, com o governo de Lula, o MEC,
junto com o Programa Brasil Alfabetizado e a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, volta a meta
de erradicar o analfabetismo, junto aos órgãos públicos estaduais, municipais, instituições de ensino superior e
organizações sem fins lucrativos, que permanecem até os dias de hoje.
 
 
2.1- O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA EJA
 
Quando se tratamos de ensino e aprendizagem na escola, estamos trabalhando com processos educativos distintos e
que não se trata da mesma coisa, pois nem tudo que o professor ensina, o aluno aprende, ora fosse verdade, o aluno
não pediria uma nova explicação por não entender e não aprender determinado conteúdo. Assim, diariamente em sala

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_utilizacao_de_jogos_didaticos_na_visao_dos_professores_de_matem.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.2-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



de aula pode haver ensino com aprendizagem, no qual o professor transmite algo e o aluno aprende; ensino sem
aprendizagem, em que o professor ensina e o aluno não aprende, como também aprendizagem sem ensino, que aluno
estuda por conta própria, é um autodidata. Com isso, é evidente que o ensino e a aprendizagem é um processo distinto,
porém, para que permaneçam alinhados, dependerá bastante da prática do professor.
Percebemosque no ensino fundamental, há muitos desafios para que o processo de ensino e aprendizagem transcorra
de forma coerente e eficaz. E quando se trata do ensino da Matemática na EJA, o desafio do educador se redobra, pois
estamos nos referindo a uma modalidade de ensino que envolve uma turma diferenciada, em que o diálogo é parte do
processo. Segundo (Freire, 2002, p. 58), o processo de ensino e aprendizagem da EJA:
 
Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos demanda, entre educadores e educandos,
uma relação de autêntico diálogo. Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer (educador-educando;
educando-educador) se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Nesta perspectiva, portanto, os
alfabetizandos assumem, desde o começo mesmo da ação, o papel de sujeitos criadores. Aprender a ler e escrever já
não é, pois, memorizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever e
sobre o profundo significado da linguagem.
 
Com isso, é de extrema importância o papel do professor da EJA. E para que o processo de ensino e aprendizagem
seja efetivo, dependerá da metodologia de ensino utilizada pelo profissional, que a depender da prática, fará jus aos três
modelos de aprendizagem mencionados anteriormente no texto.
Nesse contexto, o ato de aprender para os Jovens e Adultos se concretiza quando sua prática de vida e cultura passam
a ser parte desse processo e além disso, quando surge a oportunidades de desenvolvimento social do educando. Dessa
forma, o EJA requer um novo   olhar acerca das políticas educacionais e das propostas de inclusão desses educandos,
que vai desde a escola a prática do educador.
 
Neste segundo sentido compete ao professor, além de incrementar seus conhecimentos e atualizá-los, esforçar-se por
praticar os métodos mais adequados em seu ensino, proceder a uma análise de sua própria realidade pessoal como
educador, examinar com autoconsciência crítica sua conduta e seu desempenho, com a intenção de ver se está
cumprindo aquilo que sua consciência crítica da realidade nacional lhe assinala como sua correta atividade. (Pinto,
2000, p. 113).
 
Assim, quando trabalhamos com Educação de Jovens e Adultos, devemos pensar em um trabalho educativo
diferenciado, alicerçados com práticas que desenvolvam e estimulem a permanência do educando na escola,
contribuindo para o seu desenvolvimento em múltiplas dimensões e preparando os alunos para os novos desafios que
surgem. Nesse sentido, o papel do professor no processo de ensino é de extrema importância, pois se tratado as
atividade didático-pedagógicas de forma a exclui-los, os alunos deixarão de frequentar a escola, desestimulando-os.
 
 
2.2 USO DOS JOGOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA NA EJA
 
A utilização de jogos Didáticos como metodologia de ensino e aprendizagem da Matemática, nos aproxima mais da
dialética de educar sem excluir, pois em muitos casos a utilização desse material manipulável de forma eficaz, favorece
ao desenvolvimento de múltiplas dimensões do conhecimento, como também a socialização e integração dos alunos em
sala de aula.
Ainda hoje, muitos alunos sentem dificuldades em relação assimilação e aprendizagem dos conteúdos matemáticos.
Quando trabalhamos com Jovens e Adultos, esse movimento em busca de melhorias do ensino e da aprendizagem tem
que permanecer aliados, onde os educadores passam a buscar de diversas formas elementos para complementar suas
aulas, sendo um deles os Jogos Didáticos.
A forma convencional de ensinar Matemática (teoria e quadro), ainda é presente em sala de aula, onde em muitos
casos, torna a disciplina desinteressante, de difícil compreensão e sem espaço para o desenvolvimento da criatividade
humana. Por isso, é preciso criarmos alternativas na busca de melhorias do ensino e da aprendizagem. Segundo
Lorenzato (2006):
 
Palavras não alcançam o mesmo efeito que conseguem os objetos ou imagens, estáticas ou em movimento. Palavras
auxiliam, mas não são suficientes para ensinar. [...] o fazer é mais forte que o ver ou ouvir. [...] quaisquer que sejam as
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idades das pessoas, o que destrói a crença de que material didático manipulável só deve ser utilizado para ensinar
crianças. (pp.17-18).
 
Dessa maneira, os jogos didáticos vem como uma alternativa de melhoria da aprendizagem de determinados conteúdos
matemáticos e, além disso, vem sendo utilizado com vários olhares de interesse na educação, entre eles o de
socialização e integração dos alunos em sala de aula. Assim, criando assim, novas experiências educativas que tem por
base a socialização, integração e aprendizagem no ambiente da escola.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), também reforça o uso de materiais didáticos pelos professores,
como um recurso alternativo no processo de ensino-aprendizagem. Porém, Lorenzato (2006, p.56) explica que o
docente deve saber utilizar corretamente os materiais didáticos, pois estes exigem conhecimentos específicos de quem
os utiliza. Não se pode deixar que o material se torne apenas um brinquedo para o aluno.
Quando o foco é o ensino de Matemática, percebemos a grande dificuldade que os professores possuem em trabalhar
os conteúdos dessa área de forma prática. Assim, essa pesquisa tem como principal foco identificar na prática docente
a relevância da utilização de jogos didáticos para o ensino de Matemática na EJA, bem como verificar se os professores
do EJA utilizam jogos matemáticos como estratégia de ensino e além disso, compreender os aspectos que permeiam a
prática do professor quando se utiliza jogos didáticos no ensino de matemática.
 
3. METODOLOGIA
 
Para busca dos dados da nossa pesquisa, utilizamos como referências metodológicas a pesquisa qualitativa, com
aplicação de questionários fechados e abertos. A pesquisa qualitativa estabelece um relação dinâmica, particular,
contextual e temporal entre o pesquisador e o objeto de estudo. Segundo (DIEHL, 2004, p. 14):
 
a pesquisa qualitativa, por sua vez, descrevem a complexidade de determinado problema, sendo necessário
compreender e classificar os processos dinâmicos vividos nos grupos, contribuir no processo de mudança,
possibilitando o entendimento das mais variadas particularidades dos indivíduos.
 
Percebendo a importância do papel do pesquisador, em compreender e interpretar as falas dos participantes da
pesquisa, aplicamos questionários semi-estruturados com questões abertas e fechadas aos professores de Matemática
da EJA , afim de verificar por meio das suas falas, reflexões pessoais sobre a utilização dos jogos didáticos no ensino e
na aprendizagem da  Matemática, podendo assim refletirmos sobre melhorias na qualidade do ensino de Matemática
dessa modalidade.
A pesquisa foi desenvolvida em três escolas Públicas Municipais do ensino fundamental em Aracaju/SE, que possuem a
modalidade EJA. São elas: EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott, localizada no bairro América, zona Norte de Aracaju,
EMEF General Freitas Brandão, localizada na Rua Porto da Folha
, no Bairro Suíssa e a terceira  EMEF- Olga Benário, que fica na rua Idalina Bomfim, 250, Bairro Santos Dumont.
Essas escolas funcional com o Ensino Fundamental pela manhã e tarde, além da EJA à noite, com 150 a 300
alunos matriculados nessa modalidade.
Os professores selecionados para pesquisa, tinham que lecionar a disciplina Matemática na EJA. Conseguimos aplicar
quatro questionários nas diferentes escolas, sendo que a EMEF Olga Benário possuíam dois professores de
Matemática, pelo fato de conter mais alunos matriculados. Todos os questionários foram aplicados nos intervalos das
aulas, para não comprometerem a rotina dos professores.
 
4- RESULTADOS E DISCUSSÕES
 
Quadro I- Perguntas e respostas dos Professores entrevistados.
PERGUNTAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES

Quais as séries ou etapas você leciona 75% ensinam do 6º ao 9º ano
25% só ensina o 7º e 9º ano

  Como você avalia suas aulas?
(    ) Aulas expositivas – teoria, atividade
(    ) Aulas expositivas + uso de
algum(ns)recurso(s) metodológicos.

75% teoria + atividade
25% além das aulas expositivas, uso de
Projetor, Data show e figuras
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Qual(is)? geométricas.

Você concorda que aluno absorve muito
bem os conteúdos que você transmite?
Porque?

50% NÃO –
Condições não ideais
Diversidade dos alunos
 
50% SIM-
Abordando o conteúdo do cotidiano e
procurando fazer aulas divertidas

Você já participou de algum curso que te
preparasse para trabalhar com a EJA?
Se SIM, que curso e quem viabilizou esse
curso?

 
75% NÃO

Você prepara uma aula diferenciada
para o ensino da EJA? Relate
 

75%- não, aula básica teoria e atividades
25% sim- trazendo os conteúdos ao dia
dia dos alunos

Você já utilizou algum jogo didático no
ensino de Matemática da EJA? Se SIM,
relate um pouco sobre o jogo

100%- NÃO

Quais principais dificuldades
encontradas no ensino de matemática
para os alunos da EJA?
 

• Falta de conhecimento prévio
• Alunos com dificuldades na leitura

e interpretação
• Período curto para desenvolver os

conteúdos

 
 
Porque utilizar Jogos Didáticos na EJA?
 

• Estimular a capacidade de
raciocinar

• Recurso facilitador da
aprendizagem

• Método diferenciado de ensinar e
aprender

• Não utilizo, não sei dizer.
 
 
Percebemos com o Quadro I, que a maioria dos professores entrevistados do EJA, lecionam a disciplina Matemática
nas quatro etapas ou anos, que vão desde 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental. Além disso, somente um professor
possui uma formação diferenciada, o Mestrado em Matemática pura. Os outros possuem somente a Licenciatura. Sendo
assim, é visto que a maioria dos profissionais de Matemática das escolas,  não opta pela formação continuada, que vai
desde cursos oferecidos pela própria Secretaria Municipal de Educação, até o esforço próprio dos educadores em se
manter atualizados.
Segundo Kuenzer (2011, p. 678):
 
a proposta pedagógica tem papel fundamental a desempenhar na formação e na profissionalização de professores que,
por sua vez, vão formar homens e mulheres através de propostas curriculares. A qualidade da formação, contudo, vai
depender das concepções ontológicas e epistemológicas que sustentem essas propostas curriculares, a partir das quais
se formulam diferentes concepções de homem, de trabalho e de sociedade.
 
Com isso, é preciso refletirmos sobre a prática pedagógica dos professores da EJA, onde lidam com alunos
diferenciados do ensino fundamental, que trazem consigo uma bagagem de conhecimento cultural muito ampla, de
diversos espaços, experiências e saberes que não devem ser desvalorizados no contexto escolar. De acordo com
Duarte (1998, p. 1 apud ANDRADE etall, 2010):
 
Do ponto de vista sociocultural, jovens e adultos se caracterizam como grupo heterogêneo, operários da construção
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civil, donas de casa, agricultores, empregadas domésticas, porteiros, lixeiros, balconistas, faxineiros, operários... a
maioria passou em algum momento pela escola [...] o que nem sempre significa mais conhecimentos[...]. A
heterogeneidade é conseqüência de aprendizagem e experiências em diferentes contextos sociais, com seus conceitos,
crenças, valores, atitudes e procedimentos construindo processos diferenciados de aprendizagem, conhecimentos e
formas de pensamento.
 
 
Não é uma tarefa fácil trabalhar com EJA. Porém, analisando o Quadro I, os professores de Matemática não propiciam
uma aula diferenciada, onde 75% dos docentes entrevistados utilizam só aulas expositivas, com teoria e atividade, ao
invés de propor mudanças pedagógicas, por isso, 50% dos professores verificaram que os alunos não absorvem bem os
conteúdos lecionados, significando que não se tratasomente da formação, mas sim, da prática pedagógica do docente.
 
Para Novoa (1999):
 
É impossível imaginar alguma mudança que não passe pela formação de professores. Não estou a falar de mais um
“programa de formação” a juntar a tantos outros que todos os dias são lança dos. Quero dizer, sim, da necessidade de
uma outra concepção, que situe o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, ao longo dos diferentes
ciclos da sua vida. Necessitamos de construir lógicas de formação que valorizem a experiência como aluno, como
aluno-mestre, como estagiário,como professor principiante, como professor titular e, até, como professor reformado.
(NOVOA, 1999, p. 18).
 
 
E como mudanças na prática Pedagógica do Professor, a proposta de trabalho com jogos didáticos é de grande
relevância, uma vez que segundo os professores de Matemática entrevistados, é um “recurso facilitador”, que “estimula
a capacidade de raciocinar”, considerando como um “método diferenciado de ensinar e aprender”, também afirmado por
Borin (1998):
 
Essa metodologia representa, em sua essência, uma mudança de  postura em relação ao que é ensinar  matemática, ou
seja, ao adotá- la, o professor será um espectador do processo de construção do  saber pelo seu aluno, e só irá
interferir ao final do mesmo, quando isso se fizer necessário através de questionamentos, por exemplo,  que levem os
alunos a mudanças de hipóteses, apresentando  situações que forcem a reflexão ou para a socialização das 
descobertas dos grupos, mas nunca para dar a resposta certa. Ao aluno, de acordo com essa visão, caberá o papel
daquele que busca e constrói o seu saber através da análise das situações que se apresentam no decorrer do processo
(BORIN, 1998, p.10-11).
 
Certamente, os jogos didáticos funcionam como facilitadores do processo de ensino e aprendizagem, o que permite
aoaluno interagir com os conteúdos de forma dinâmica e estimuladora, fortalecendo a integração com trabalhado em
grupo, além da interação entre os alunos, transformando o ambiente multicultural da sala de aula em melhores
caminhos de ensino e aprendizagem da Matemática.
 
5.CONCLUSÃO
 
A História da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, é marcada por grandes mudanças, que só no governo de
Lula, o MEC, junto com o Programa Brasil Alfabetizado e a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo,
lutam juntos na meta de erradicar o analfabetismo, junto aos órgão públicos estaduais, municipais, instituições de ensino
superior e organizações sem fins lucrativos. Porém, devemos analisar como os professores dessa modalidade de
ensino estão promovendo esse trabalho e como os órgão públicos que financiam estão colaborando no sentido de
propor melhorias no ensino e na aprendizagem da EJA.
Dessa forma, essa pesquisa nos levou a encontro da realidade desse ensino, onde analisamos através da didática do
professor de Matemática da EJA de três escolas municipais de Aracaju, como ocorre o processo de ensino e
aprendizagem nessa modalidade de ensino na visão dos professores.
A princípio, analisamos que o ensino de Matemática na EJA está centrado no professor pela ênfase nos conteúdos e
aulas expositivas, utilizando-se da teoria e atividades nesse ensino. Logo, devemos estar cientes que não estamos se
tratando de um ensino fundamental comum, e sim, de uma população multicultural, que traz consigo a heterogeneidade
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de experiências em diferentes contextos sociais, com seus conceitos, crenças, valores, atitudes. Sendo assim, esse
ensino e a aprendizagem deve ser construindo por processos diferenciados, onde favoreça os conhecimentos prévios
desses alunos e suas formas de pensamento.
Para que haja melhoria no ensino da EJA, é necessário um compromisso dos órgãos financiadores da educação com os
professores, apoiando com oportunidades de atualização, oferecendo cursos e pós-graduações voltados essa
modalidade de ensino, exercendo assim, diferentes práticas e teorias em sala de aula. Do contrário,50% dos alunos que
não absorvem os conteúdos Matemáticos, continuaram na mesma,concluindo assim queo objetivo criar oportunidade
educacional apropriada da LDB de 1996 ainda nãofoi alcançado:
 
§1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na
idade regular, oportunidade educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses,
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. (BRASIL, 1996)
 
De fato, mesmo com tantas dificuldades na educação, asescolas devem incentivar a criação de diferentes formas de
ensinar, sendo uma delas:  a utilização de jogos didáticos no ensino da matemática na EJA. Na visão dos professores
entrevistados é visto que esse tipo de material é um “recurso facilitador”, que “estimula a capacidade de raciocinar”,
considerando como um “método diferenciado de ensinar e aprender”.   Porém, quando perguntamos se utiliza tal
material na prática de ensino e aprendizagem, todos disseram que não.
Contudo, devemos refletir sobre a prática de ensino da Matemática na EJA, para não excluir os alunos por causa dos
métodos de ensino tradicionais. Com um apoio dos gestores da educação, oferecendo cursos aos professores voltados
a essa modalidade de ensino, talvez possamos criar um ensino e aprendizagem eficaz, utilizando-se de diversos
recursos.
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