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RESUMO  
 

O texto apresentado objetiva ampliar a discussão em torno da diversidade, a pesquisa sobre a 
diversidade na EJA mostra que a heterogeneidade presente nas práticas e saberes apontou 
elementos de uma práxis pedagógica que contempla as singularidades de jovens e adultos em 
processo de escolarização. Nessa constituição curricular, encontra-se a possibilidade de 
interações a serem estabelecidas no diálogo em uma organização institucional a partir da 
incorporação das práticas culturais dos sujeitos no combate aos preconceitos. A diversidade 
está na EJA como a EJA está na diversidade, essa relação mútua não pode ser vista de forma 
desvinculada dos projetos, mas na articulação cotidiana de culturas diferenciadas como eixo 
central que perpassam todos os “nós” da rede curricular.  
Palavras-chaves: Diversidade, Educação de Jovens e Adultos, Práxis Pedagógica. 
 
DIVERSITIES AND PERSPECTIVES ON TEACHING LEARNING PROCESS AT 

CENTERS OF ADULT AND YOUNG EDUCATION 
 
ABSTRACT  
 
The text has as goal to amplify the discussion about the diversity and the research about 
diversity at EJA shows that the difference on the students’ age on the practicing and 
knowledge process pointed out elements from a pedagogical practice that contemplate the 
young and adult’s singularities in process of schooling. On this course constitution, the 
possibilities of interactions to be established on the dialogue in an institutional organization 
through the incorporation of cultural practices from  the ones who fight against prejudice are 
found. The diversity is at EJA as EJA is at diversity where this reciprocal relation can’t be 
seen on a disentail way from the projects but on an everyday articulation of different cultures 
as central idea that pass by all of “us” from this course area.  
Key words: Diversity, Adult and Young Education, Pedagogical Practice.        
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INTRODUÇÃO 

 

Todo processo de ensino-aprendizagem de instituições e de diferentes modalidades 

da educação, estão internalizadas várias formas de diversidades. As diversidades são 

naturalmente necessárias para o crescimento individual e coletivo dos educandos. A Política 

Pública de Educação de Jovens e Adultos do Estado de Mato Grosso enfatiza como sujeitos 

da diversidade: pessoas “privados de liberdade, populações ribeirinhas, quilombolas, 

indígenas, população do campo etc”. 

Em sua premissa política, Aristóteles apud Sennett (2001) define que “uma cidade é 

construída por diferentes tipos de homens, pessoas iguais não podem fazê-la existir”. Partindo 

desse pensamento, pode-se refletir sobre as diversidades em nossa sociedade e no contexto 

educacional, assim, é relevante questionar de que forma as diversidades podem ser 

contribuintes na Educação de Jovens e Adultos. Os profissionais inseridos no processo de 

ensino da EJA estão preparados para o aproveitamento das diversidades existentes? Será que 

a proposta curricular é adequada à Educação de Jovens e Adultos? O CEJA realmente 

promove a inclusão à escolaridade e conhecimentos, tão desejados e necessários, aos que não 

puderam estudar quando criança? Quais desafios o aluno da EJA enfrenta para dar 

continuidade aos estudos? 

Entre os vários desafios do processo de ensino-aprendizagem da EJA há também a 

preocupação em articular o conhecimento vivido por esses alunos aos conhecimentos da 

ciência formal, da cultura letrada, das artes clássicas, isto é, à produção cultural, intelectual e 

política da sociedade (CAVALCANTI, 1999). Para isso, é necessário que o aluno possa 

trilhar um percurso curricular que lhe possibilite a ampliação de seu universo de referências, 

para familiarizá-lo com as linguagens culturais e científicas, saber se essa contextualização 

ocorre de forma coerente e efetiva nos Centros de Educação de Jovens e Adultos é o que 

propôs a pesquisa.  

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, tendo como referência uma fundamentação 

teórica sobre a EJA, possibilitando, assim, um conhecimento amplo que alicerçou a 

conceituação da prática educativa envolvendo jovens e adultos. O desenvolvimento da 

pesquisa consistiu na leitura de autores que desenvolveram pesquisas que perpassam a 

temática em estudo, a fim de embasar teoricamente todo o trabalho. 

Certificou-se também, por meio de pesquisa documental se há realmente uma 

verdadeira e sólida garantia de que esse ensino de proporções importantes e repercussões 
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positivas para a sociedade é assegurado pelas políticas públicas, considerando o fato de que os 

CEJAs tem apenas um ano de existência em Mato Grosso. Esta pesquisa proporcionou uma 

análise envolvendo a implementação, a regularização e as reformas legais que ocorreram ao 

longo da história da EJA. 

Essa modalidade de pesquisa permite analisar documentos que se constituem de 

dados ricos, podendo ser obtidos sem um contato direto com o sujeito da pesquisa. Assim, 

Ander-Egg (1978:28) apud Marconi e Lakatos (2009) caracteriza a concepção de pesquisa a 

ser utilizada como: “[...] procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite 

descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”.  

Para trilhar a pesquisa em questão, levou-se sempre em consideração, o objetivo 

principal da EJA, segundo o Programa de Educação de Jovens e Adultos de Mato Grosso 

(2001), que é promover a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho de jovens e 

adultos que não tiveram acesso à educação na idade própria, proporcionar condições para que 

essa parte da população construa sua cidadania, possa ter acesso à qualificação profissional e 

aumentar a escolarização. 

Apontou-se e analisou-se as diversidades e perspectivas no processo ensino-

aprendizagem do Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA de Colider/MT, buscando 

compreender suas especificidades e ressaltar as perspectivas em torno desse processo, torna-

se importante perceber que a Educação de Jovens e Adultos se constitui em uma modalidade 

marcada pela diversidade, entendendo-a como uma construção histórica, cultural e social das 

diferenças. 

 

 

1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS – CEJA 

 

O ensino voltado para a educação de adultos, cujo nome é Andragogia, “tem a 

preocupação constante em promover o aprendizado através da experiência, fazendo com que a 

vivência estimule e contextualize o conteúdo, impulsionando a assimilação” (OLIVEIRA, 

1999, p. 12). Para o educador Pierre Furter (1976), a Andragogia é um conceito amplo de 

educação do ser humano, em qualquer idade. Diante de tais referências, apontar-se-á os 

conceitos e análises relacionados ao ensino voltado aos jovens e adultos; os profissionais 
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inseridos nesse contexto; as diversidades e perspectivas do processo de ensino dessa 

modalidade.  

O profissional que atua na EJA deve ter consciência de que trabalhar com jovens e 

adultos requer um cuidadoso planejamento, no qual se respeite as experiências que estes 

alunos trazem, considerando também que são motivados a aprender na medida em que suas 

necessidades e interesses sejam satisfeitos. Freire declara que:  

 

Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar 
certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, 
reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Esse é um 
momento apenas de minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, 
o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-los. É a 
decência com que o faço. É a preparação científica revelada sem arrogância, 
pelo contrário, com humildade. É o respeito jamais negado ao educando, a 
seu saber de experiência feito que busco superar com ele. Tão importante 
quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência entre o que digo, o que 
escrevo e o que faço (FREIRE, 1996).  
 

A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida, por isto as unidades 

apropriadas para organizar o programa de aprendizagem devem partir das situações de vida 

mescladas aos conteúdos.  

Segundo Freire apud Gadotti (1979), nos anos 40, a Educação de Adultos era 

entendida como uma extensão da escola formal, principalmente para a zona rural. Já na 

década de 50, a Educação de Adultos era entendida como uma educação de base, com 

desenvolvimento comunitário. Com isso, surgem, no final dos anos 50, duas tendências 

significativas na Educação de Adultos: a Educação de Adultos entendida como uma educação 

libertadora (conscientizadora) pontificada por Paulo Freire e a Educação de Adultos entendida 

como educação funcional (profissional). Assim: 

 
Garantida pela Constituição, a educação de jovens e adultos deve propiciar a 
qualidade do processo de ensino e aprendizagem; desse modo, o curso deve 
ser pensado e planejado para que possibilite o acesso e a permanência do 
aluno, o que implica necessariamente o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas que valorizem as experiências e os conhecimentos prévios dos 
alunos e considere o vínculo entre a educação, trabalho e práticas sociais e 
culturais. (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010). 
 

Diante da necessidade de responder às demandas por condições de exercício da 

cidadania, a sociedade e o Estado, sensibilizados, vão reconhecendo a urgência de elaborar e 
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implementar políticas públicas da juventude dirigidas à garantia da pluralidade de seus 

direitos, dentre eles, a educação.  

A Educação de Jovens e Adultos ganha destaque na agenda das políticas públicas 

brasileiras. A lei nº. 9394/96 estabelece, no art. 4, inciso VI “oferta de ensino noturno regular, 

adequado às condições do educando” e no inciso VII “oferta de educação escolar para jovens 

e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 

permanência na escola” (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, 2010). 

Reafirma-se que: 

 

Ao mesmo tempo em que se consolidam as políticas para a educação de 
jovens e adultos na realidade brasileira, tem sido cada vez mais crescente a 
discussão em torno das especificidades do público que frequenta os espaços 
em que essa educação ocorre, sujeitos homens e mulheres, negras, brancos, 
indígenas, jovens, idosos; portanto os profissionais inseridos nestes espaços 
devem estar atentos aos moldes de educação popular, fiel aos princípios 
“freirianos” (BRASIL, ano 2010). 

 

Para Moura (2005) marca-se, dessa forma, o início de um novo período na Educação 

de Jovens e Adultos. Período que se caracteriza pela intensa busca de maior preocupação 

metodológica e de inovações importantes nesse campo; pelo destaque da reflexão sobre o 

social no pensamento pedagógico brasileiro e pelos esforços realizados pelos mais diversos 

grupos, em favor da educação da população adulta para a participação na vida política do país. 

Segundo a “Política Pública de Educação de Jovens e Adultos do Estado do Mato 

Grosso” (2009, p. 6) ao transformarem práticas na EJA em política pública, cujo centro é o 

processo e escolarização, a EJA passa, necessariamente, a ser regulada e normatizada, e 

porque oferecida em escolas, suas referências reguladoras passam a integrar o conjunto 

compreendido por educação de jovens e adultos. A formulação da política põe em diálogo 

duas tradições diversas: a da educação popular, ligada ao conhecimento como emancipação e 

de tempo flexível, e a tradição dos sistemas educativos, ligados ao conhecimento como 

regulação e de tempo como disciplina, nesta tensão, o sistema busca negociar os evidentes 

conflitos gerados, para alcançar a realidade do público, superando burocracias e a cultura 

organizacional arraigada nas escolas. 

[...] mesmo quando se focalizam os processos de escolarização de jovens e 
adultos, o cânone da escola regular, com seus tempos e espaços rigidamente 
delimitados, imediatamente se apresenta como problemático. (DI PIERRO, 
2001, p. 58). 
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Nesse contexto, surgem os Centros de Educação de Jovens e Adultos em 2009 nos 

quais atendem alunos da EJA e PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) que 

tem como proposta básica a formação integral do educando. A implantação do PROEJA 

provoca um duplo desafio. Primeiro, o enfrentamento da descontinuidade que é a marca 

registrada da EJA e, o segundo, abre espaço para a interlocução entre a Educação de Jovens e 

Adultos, Ensino Médio e a profissionalização. Assim: 

 
Os Centros de Educação de Jovens e Adultos nascem numa perspectiva 
dialógica, voltando-se para uma construção coletiva com os pares que fazem 
parte da luta por uma Modalidade EJA de qualidade. Neste sentido, os 
diretores, coordenadores, professores e funcionários dos CEJAs participam 
de todo o processo de elaboração da proposta. Os CEJAs trazem aos 
educandos da modalidade EJA um novo sentido de educação, que propicie 
tempos e espaços que respeitem as especificidades de cada um. No Centro, 
cada educando tem a possibilidade de realizar seus estudos de acordo com a 
possibilidade que lhe convém (Secretaria do Estado de Mato Grosso, 2009, 
p.49). 
 

A forma flexível e adequada promovida por este novo modelo não implica na 

desvinculação de compromisso com a legislação vigente, pois todos os educandos devem ter 

bem claros quais os seus horários de estudos, de acordo com as 800 horas anuais que a LDB 

9394/96 prevê, contudo, respeitando o tempo em que cada sujeito pode completá-las. Desta 

forma:  

 
Como o cunho pedagógico dos Centros é a coletividade, destacam-se, então, 
os momentos desta construção: Elaboração de caminhos comuns do Projeto 
Político - Pedagógico, as Matrizes Curriculares, as atividades a serem 
desenvolvidas (plantões, aulas culturais, oficinas), o calendário escolar, a 
distribuição das atividades docentes, enfim, toda a proposta dos CEJAs deve 
ser   construída gradativamente na coletividade, e com a participação efetiva 
de todos os outros Centros constituídos no Estado (Secretaria do Estado de 
Mato Grosso, 2009, p.49). 
 

A estrutura pedagógica do CEJA apresenta várias formas de atendimento, 

favorecendo possibilidades de acompanhamento e intervenção pedagógica junto aos 

educandos, tais como aulas na turma de origem, atendimento individualizado em plantões, 

oficinas pedagógicas e aulas culturais. 

Os CEJAs têm a organização da oferta de EJA disposta em três Fases, no Primeiro 

Segmento do Ensino Fundamental, três Fases, no Segundo Segmento do Ensino Fundamental, 
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e de três Fases no Ensino Médio, sendo que, em cada uma destas, os conteúdos são 

organizados metodologicamente por Áreas de Conhecimento, a saber: Linguagens, Ciências 

da Natureza e Matemática e Ciências Humanas, isto, para possibilitar a articulação e a 

interação de saberes da área e na área. Assim, cada estudante, a partir da matrícula é inserido 

em uma fase, o que lhe garante a turma de origem, correspondente ao seu nível de 

conhecimentos para, em seguida, definir seu percurso nas Áreas de Conhecimento daquela 

Fase (Secretaria do Estado de Mato Grosso, 2009, p.49). 

Nessa luta por fortalecimento de políticas públicas, se insere os Fóruns de Educação 

de Jovens e Adultos, que surgiram em 1996, existentes atualmente em todos estados do 

Brasil. Reconhecidos desde 2004 pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC como 

interlocutores de políticas públicas, assumem o desafio de organizar especialmente a EJA, 

como política pública, não se limitando apenas à alfabetização, e sim assumindo-a como um 

processo que se dá ao longo da vida.  

Assim, a aprendizagem precisa ser compreendida em sentido amplo, como parte 

essencial da vida. Em tal contexto cultural, a Educação de Jovens e Adultos deixa de ser 

associada ao atraso e passa a ser tomada como indicador do mais alto grau de 

desenvolvimento econômico e social. Pois “Não há seres educados e não educados. Estamos 

todos nos educando. Existem graus de educação, mas estes não são absolutos” (FREIRE, 

1980, p.25). 

 

 

2. A DIVERSIDADE NO CONTEXTO DA EJA 

 

Pensar a EJA como espaço da diferença é um desafio cotidiano para a prática 

pedagógica de professores e professoras que atuam nessa modalidade. A escola, como 

representante do paradigma racional, tem dificuldade em superar sua cultura tradicional, cujo 

caráter “monocultural” acaba silenciando e ignorando as diferenças. 

O espaço da sala de aula é um espaço dos (des)iguais, no sentido em que o diferente da 

escola e o diferente do docente é forçado a se enquadrar e quando não consegue, se exclui ou 

é excluído. Na EJA, espaço dos diferentes ainda mais marcantes em termos de características 

heterogêneas dos alunos é fundamental aprofundar a discussão sobre as diferenças.  

Paulo Freire, que há décadas já clamava pela necessidade de que os oprimidos 

dissessem sua própria palavra, escrevessem o mundo no sentido de atuar sobre ele, declarava 
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que é preciso superar também essa pedagogia que quer escolarizar para transformar o jovem e 

adulto em produto do mesmo pensamento hegemônico. 

Na EJA a afirmação da diversidade se manifesta em atitudes, comportamentos e 

gostos socialmente construídos que pertencem ao campo da cultura e relações sujeito/sujeito e 

sujeito/objeto em experiências significativas. Essas experiências podem se configurar em 

saberes como eixos curriculares, tomando importância na organização curricular. Desta 

forma, a despeito de a legislação admitir a necessidade de:  

 
oferta adequada às características do alunado, pouco se observa nas ofertas 
públicas que diferenciem os projetos, de modo a contemplar as necessidades, 
exigências e modos de vida de sujeitos demandantes de escolarização. 
Épocas de plantio e de colheita para sujeitos do campo; de chuvas e de 
estiagens longas, para trabalhadores rurais e povos da floresta; de defeso 
para pescadores; de festas para muitos sujeitos; horários de trabalhadores 
noturnos e de mães de família; calendário escolar em presídios igual ao dos 
sujeitos em liberdade, respeitando períodos de férias e tempos de 
aprendizado; propostas reprodutoras dos desenhos seriados da escola regular, 
sem inovações/proposições mais adequadas aos saberes que os sujeitos já 
trazem e o que precisam saber são exemplos de situações enfrentadas em 
muitas localidades para as quais as escolas não têm dado respostas mais 
específicas, segundo as necessidades dos sujeitos (SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, 2009, p.11). 

 

Esses aspectos são mostras de uma diversidade que se põe diante de gestores e de 

professores, para os encaminhamentos que objetivam o projeto de EJA e, por isso mesmo, 

exige atitude de observação da realidade, de quem são os sujeitos demandantes de educação 

de Jovens e adultos, bem como a revisão de dados diagnósticos, que vão posteriormente 

traduzir novas compreensões e ações pedagógicas. 

Políticas de EJA, conforme a Política pública de educação de jovens e adultos do 

estado do mato grosso (2009, p. 11), tem sido tratadas no espectro maior de políticas de 

inclusão, por estarem precedidas do princípio do direito, e não se localizam, apenas, no 

âmbito da exclusão social, mas no âmbito de bens imateriais dos quais grande parcela da 

população está excluída, e não se restringe a pessoas com necessidades educativas especiais 

(ainda que estas também sejam sujeitos de políticas de inclusão), mas abarca um conjunto de 

outros sujeitos invisíveis na escola, não apenas pela situação de pobreza, mas determinada por 

outras condições com as quais se configuram características complexas da trama social 

desigual em que se vive. 

Entende-se que a diversidade flagrante nas práticas culturais de cada comunidade 

exibe variedades que, em parte, se devem às relações de gênero, classe, raça, etnia, idade e 
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região, mas que são também resultados dos seus modos diferenciados de vida. Ao educador, 

cabe a missão de educar e se precaver para não cair na armadilha da “sobrevalorização” das 

práticas culturais dos grupos comunitários, mas analisar e criticar os aspectos que parecem 

negativos, encarando-os em suas limitações na busca de tentar superá-los na elaboração de um 

saber curricular. 

Desta forma, ressalta-se os princípios norteadores da construção do ensino da EJA, 

conforme a Política Pública de Educação de Jovens e Adultos do Estado do Mato Grosso” 

(2009, p. 10), são estes os princípios: 

a. Compromisso inalienável do poder público com a inclusão educacional de 

todos, estimulando a permanência e o sucesso na escola, visando à universalização da 

conclusão do ensino fundamental de jovens a partir de 15 anos, reduzindo em 40% a 

defasagem idade/série em quatro anos, conforme previsto no Plano Estadual de Educação 

(2008, p. 12). 

b. Ação educativa pautada em desafios éticos, políticos, tecnológicos e sociais, 

relacionados à vivência cidadã e aos sentidos possíveis do mundo do trabalho. 

c. Autonomia de sujeitos jovens e adultos nos processos de aprender e de se 

apropriar do mundo, do fazer, do conhecer e do agir. 

d. Participação coletiva e autônoma na produção do projeto pedagógico e na 

organização e gestão do tempo escolar. 

Estas as diretrizes deles decorrentes: 

e. Incremento de matrículas para jovens e adultos e reestruturação de políticas 

específicas, valendo-se das modalidades presencial e a distância, da alfabetização ao ensino 

médio (integrado ou não à educação profissional). 

f. Estruturação da oferta de programas e de modos de atendimento específicos 

acolhendo sujeitos da diversidade, como: privados de liberdade, populações ribeirinhas, 

quilombolas, indígenas, população do campo etc. 

g. Reestruturação de oferta de ensino noturno regular com organização 

adequada, visando ao cumprimento dos termos legais de atendimento a estudantes 

trabalhadores menores afastados dos horários convencionais da escola por motivo de 

trabalho. 

h. Oferta permanente de programas e projetos na rede de ensino, acolhendo a 

qualquer tempo todos os que desejarem estudar, independentemente do nível de ensino ou da 

idade. 
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i. Implantação de criterioso sistema de certificação de conhecimentos, que 

respeite e valorize os saberes do trabalhador e daqueles que aprenderam de maneira 

autodidata, revendo a oferta de exames supletivos e os modos como vêm sendo realizados. 

Não basta compreender e aceitar as diversidades presentes no ambiente escolar, é 

preciso incorporá-las na prática pedagógica e na postura enquanto profissionais e cidadãos, 

adequando a ação pedagógica aos princípios e diretrizes citados, reelaborando constantemente 

os projetos, de forma a contemplar e/ou vir de encontro com as perspectivas dos sujeitos que 

vivenciam a EJA.  

  

 

3. MÉTODOS AVALIATIVOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO CEJA  

 

No atual contexto escolar, os desafios da Educação de Jovens e Adultos estabelecem 

que o educador tenha uma visão cuidadosa sobre as questões que permeiam a “relação 

professor-aluno-conhecimento que podem interferir no sucesso escolar dos alunos” 

(Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ParteII.pdf>. Acesso em: 01 dez 

2009). 

Portanto, deve-se considerar os fatores importantes no processo de ensino e 

aprendizagem de qualquer área, como o processo didático, o controle do tempo, a preparação 

do espaço, os recursos didáticos, a interação professor-aluno para que ocorra a aprendizagem. 

Assim, como os fatores supracitados, a avaliação também é imprescindível no 

processo ensino-aprendizagem. “É por meio dela que o professor pode refletir sobre sua 

prática educativa, pois avaliar a aprendizagem implica avaliar também o ensino oferecido” 

(PCN, 1998, p.94). Se por um lado o professor reflete sobre sua ação, por outro a avaliação 

proporciona aos alunos saber de seus avanços, dificuldades e potencialidades. 

Para Miras e Solé (1996, p. 375 apud Escola Ciclada de Mato Grosso, 2001, p. 176) a 

avaliação é definida como: 

 

[...] uma atividade mediante a qual em função de determinados critérios, se 
obtêm informações pertinentes acerca de um fenômeno, situação, objeto ou 
pessoa, emite-se um juízo sobre o objeto de que se trate e dota-se uma série 
de decisões relativas ao mesmo. 

 

Por conseguinte, é importante frisar que além da reflexão sobre a prática, a avaliação 

permite ao educador redimensionar suas ações, redefinir caminhos e escolher estratégias que 
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atendam aos propósitos do que deseja alcançar (Mato Grosso, 2001, p.182) não esquecendo 

que avaliar é tornar possível o ensino e aprendizagem de melhor qualidade (PCN, 1998). 

Partindo destas considerações entende-se que a avaliação deve ser contínua, dialógica e 

reflexiva, pois esta ação exige reflexão, discernimento, ponderação, estudo, preparação, 

programação (Mato Grosso, 2001, p. 182).  

O objetivo de avaliar o conhecimento, a compreensão, o entendimento, o 

comportamento, a interação, os avanços, as dificuldades não é punir, nem tampouco excluir o 

jovem e adulto, mas propiciar a eles alternativas que os auxiliem na evolução de sua 

aprendizagem.   

Em suma, a avaliação deve ser contínua e organizada de forma a obter informações 

sobre o que os estudantes aprenderam, como aprenderam e em quais situações aprenderam. O 

propósito é buscar uma interação entre os educandos/educandos e educandos/educador com a 

finalidade de aprender em grupo não desvalorizando características de cada indivíduo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerar as diversidades e perspectivas no processo ensino-aprendizagem dos 

Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs é o primeiro passo para a garantia de 

sucesso dessa modalidade de ensino, pois é preciso tomar consciência de que não se pode 

mais conceber a educação sem a constante reflexão da práxis, principalmente no que tange a 

diversidade que permeia, de forma marcante, na Educação de Jovens e Adultos. 

Há muito se discute a necessidade de implantação de programas ou projetos para 

jovens e adultos com o intuito de erradicar, retificar e amenizar a problemática do ensino para 

a modalidade EJA no Brasil, ou melhor, reparar uma dívida social que se arrasta ao longo de 

vários anos. Por isso, é preciso também repensar a prática pedagógica, como o CEJA tem 

feito, procurando oferecer um ensino flexível, mas de qualidade em todas as áreas do 

conhecimento, de forma que o aluno apodere-se de uma aprendizagem efetiva e tenha as 

mesmas possibilidades e oportunidades que o aluno do ensino “regular” possui. 

Apesar da resistência de algumas pessoas e das dificuldades de aceitar tais 

diversidades, sabe-se que a inclusão é um fato necessário e inquestionável, sobretudo na EJA. 

Desta forma, após a abordagem sobre essa modalidade de ensino, é importante destacar que 

muitos cursos de licenciaturas não preparam o futuro professor para atuar com jovens e 
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adultos oriundos de várias situações de aprendizagem e de vida, nesse aspecto, necessita-se 

uma formação continuada voltada para a EJA.  

O mais importante em projetos que envolvem alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

é a socialização de experiências e de conhecimentos prévios, nesta perspectiva, não somente o aluno 

aprende, mas todos os envolvidos no processo.  O Centro de Educação de Jovens e Adultos tem 

ofertado situações, nas quais o aluno, além de sanar as dificuldades, pode contribuir de forma 

ampla e significativa nesse processo contínuo de (re)construção e, consequentemente, seja 

participante ativo no exercício da cidadania. 
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