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Introdução: Segundo o parecer CEB 11/2000, o Conselho Nacional de Educação
regulamentou as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e
Adultos” para que a EJA se apropriasse das funções reparadora, equalizadora e
qualificadora. Mediante esse dado, espera-se que no  processo educativo na  da EJA,
posssa se desenvolver  o caráter emancipador na constituição do sujeito e na produção
de conhecimento. Portanto, discutiremos em uma perspectiva histórico-dialética dos
conhecimentos, os elementos necessários à reflexão e ressignificação dos materiais
didáticos na práxis pedagógica neste segmento. Objetivo: Analisar o material didático
destinado a EJA quanto à abordagem de conhecimentos, conceitos e valores associados
à proposta de formação desse segmento, utilizando-o como referencia para a adoção
proposta de formas alternativa, por meio da utilização dos jogos pedagógicos.
Metodologia: Utilizou-se como dimensão de tratamento, do objeto de estudo em
questão, uma pesquisa de cunho qualitativa centrada em levantamento bibliográfico de
literatura especializada da área (OLIVEIRA, 1999; DUARTE 2000; MELLO 2011;
ZAMBOM 2013; LIMA 2013).  Resultados: Pesquisas preliminares apontam o
distanciamento dos sistemas escolares, da cultura e realidade dos jovens e adultos, que
se traduz em uma característica da intolerância às consideradas subculturas ou
ilegítimas, demonstrando ser essa uma forma de manutenção da instituição seletiva e
excludente.
O currículo e os recursos didáticos trabalhados com os educandos apresentam
conteúdos sistematizados desvinculados da realidade e do cotidiano dos atores da EJA;
pois não oportunizam  o desenvolvimento crítico, a apropriação da concepção, por
parte dos educandos, de que o acesso à educação básica é um direito conquistado e que
se deve garantir ao sujeito a qualidade do ensino ofertado, pressupondo existir nele 
sua formação humana e política. 
 Conclusão:  Conclui-se que até o dado momento, dentre as fontes levantadas, 
possuem poucos estudos envolvendo a temática  em questão.Frente essa realidade,a
discussão a cerca do processo educativa na EJA torna-se de real relevância para
agregar subsídios a formação de profissionais da educação atuantes na modalidade de
ensino EJA.
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