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RESUMO 

 

Esta monografia teve como tema a avaliação no primeiro segmento da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). O estudo buscou analisar a concepção e as práticas 
de avaliação das professoras que atuam com esse público da EJA. A pesquisa foi 
realizada a partir de uma abordagem qualitativa, para a qual o instrumento de coleta 
de dados foi o questionário, aplicado às professoras que atuam nessa área em duas 
escolas, sendo uma municipal e outra estadual. A finalidade desse trabalho foi saber 
quais seriam as concepções das professoras da EJA sobre a avaliação da 
aprendizagem dos seus alunos e os instrumentos avaliativos que utilizavam. O 
aporte teórico principal contou, entre outros, com os autores: Luckesi (2006); (2011), 
Hoffmann (1994); (1997); (2012), Rial (2014) e Ribeiro (2011). A partir da análise 
dos questionários respondidos pelas professoras foi possível perceber que a pratica 
de avaliação que estas fazem configura-se como uma avaliação diferenciada, 
aproximando-se da proposta avaliação contínua definida por vários autores. 
 
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Visões. Estratégias. Educação de 
Jovens e Adultos.  
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse por essa temática surgiu durante o estágio supervisionado na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a disciplina de Avaliação da Aprendizagem 

quando a refiz, mas a grande inquietação aconteceu ao adentrar no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e ir desenvolver um trabalho 

pedagógico na 4ª série da EJA; ou seja, esse período de estudo na graduação, dos 

estágios supervisionados e atuação no PIBID, despertou-me uma grande 

curiosidade em querer compreender na prática o processo de avaliação dos alunos 

na EJA, já que não notei instrumentos de avaliação diferenciados nas aulas que 

presenciei ou participei no projeto de iniciação a docência. 

De acordo com Haydt (1997, p.21):  
 

Se a avaliação permite verificar diretamente o nível de aprendizagem 
dos alunos, ela permite também, indiretamente, determinar a 
qualidade do processo de ensino, isto é, o êxito do trabalho do 
professor. Nesse sentido, a avaliação tem uma função de 
realimentação dos procedimentos de ensino (ou feedback) á medida 
que fornece dados ao professor pra replanejar seu trabalho docente, 
ajudando-o a melhorar o processo ensino aprendizagem. 

 

Entretanto, diante de algumas situações que presenciei durante esse tempo 

que lá fiquei, em torno de dois anos, realizando as práticas didáticas a partir do 

PIBID, peguei-me pensando e analisando, o que é avaliação para esses professores 

da EJA? E como eles avaliam seus alunos?  

No cenário pesquisado, notamos, referenciando Osanai (2012, p.11), que as 

“concepções já estão sedimentadas, parece muito difícil quebrar essas ideias para 

se chegar ao entendimento sobre o que vem a ser realmente a avaliação, 

compreendendo seus significados e as contribuições que ela pode possibilitar”. 

Negar aos jovens e adultos a possibilidade de se auto avaliar e ser avaliado, 

na perspectiva de perceber suas dificuldades e aprendizagens, acaba por ser um 

tipo de exclusão, sendo que, ironicamente, isso vem acontecendo num espaço que 

deveria promover a inclusão. No Brasil a EJA surgiu como uma possibilidade de 

reparação ao direito negado às classes populares, como afirmado no parecer 

CNE/CEB1 nº 11 (2000, p.5). 

 
                                                           
1
 CNE: Conselho Nacional de Educação e CEB: Câmara de Educação Básica. 
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[...] A Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma divida 
social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem 
domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora 
dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição 
de riqueza e na elevação de obras públicas. 

 

 Mas a EJA só ganha grande discussão na década de 1940, e forte vigor 

apenas na constituição da república dos estados unidos do Brasil de 1934 quando, 

no parágrafo único, alínea A, reforça: 

 

Parágrafo único - O plano nacional de educação constante de lei 
federal, nos termos dos arts. 5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras a e e, só se 
poderá renovar em prazos determinados, e obedecerá às seguintes 
normas: a) ensino primário integral gratuito e de freqüência 
obrigatória extensivo aos adultos [...] 

 

E torna a encontrar apoio com a Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) nº 9394/96, a qual lembra que a educação tem o dever de melhor 

desenvolver o educando para a cidadania e para o trabalho. A avaliação então entra 

nessa modalidade - EJA - como um verificador de meios do desenvolvimento de 

aprendizagens. 

 Portanto o mais adequado aos docentes seria propor situações de avaliação 

com a intenção de aperfeiçoar suas práticas, acompanhar os avanços dos alunos e 

intervir quando necessário, assim como afirma Luckesi (2011, p.149-150), a 

avaliação da aprendizagem precisa ser “[...] como um ato de investigar a qualidade 

do seu objeto de estudo e, se necessário, intervir no processo da aprendizagem, 

tendo como suporte o ensino, na perspectiva de construir os resultados desejados”. 

Por aceitar como pertinente a visão do autor, busquei analisar as concepções 

de avaliação de professoras da EJA a partir de coletas feitas diretamente com elas, 

através de questionário, aplicado a oito professoras do primeiro segmento da EJA, 

em duas escolas da rede pública, uma estadual e outra municipal. 

Em função das características da investigação, a opção foi por uma pesquisa 

qualitativa, pois melhor que se aplica a análises de conceitos e opiniões.  

Assim, na perspectiva de Laville; Dionne (2008, p. 227): 

 

O pesquisador decide prender-se as nuances de sentido que existem entre 
as unidades, aos elos lógicos entre essas unidades ou entre as categorias 
que as reúnem, visto que a significação de um conteúdo reside largamente 
na especificidade de cada um de seus elementos e na das relações entre 
eles [...]. 
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Nesse sentido a pesquisa de campo, como pensada por Lakatos; Marconi 

(1999, p.186) foi utilizada com o objetivo de encontrar respostas “[...] acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta [...]” aos objetivos da investigação, e 

assim, subsidiada pela pesquisa bibliográfica, proporcionou o levantamento de 

informações no que se refere ao problema investigado. 

A pesquisa foi realizada no Município de Porto Velho, capital do Estado de 

Rondônia, em duas instituições da rede pública que ofertam o primeiro segmento da 

Educação de Jovens e Adultos, sendo uma Estadual e a outra Municipal, sendo que 

teve início com visitas às instituições escolares, para obter o aceite da pesquisa, 

para só então ser feita a aplicação do questionário, em busca das informações e 

percepções fornecidas pelos sujeitos pesquisados - professoras da EJA – utilizando, 

portanto, questões fechadas e abertas, para assim, confrontar as ideias 

bibliográficas com as coletas de dados, e depois, selecionar os instrumentos para 

analisar cautelosamente condizente a pesquisa. 

De posse das respostas do questionário aplicado nas escolas, busquei uma 

interpretação destas a partir de referencial teórico estudado, com o objetivo de 

compreender o que e avaliação para os professores da EJA e como eles avaliam 

seus alunos. 

Para alcançar dos objetivos propostos e apresenta-lo de forma coerente, o 

estudo foi organizado em seções. Na primeira apresento um breve histórico da EJA 

no Brasil; na segunda, as bases para a avaliação na EJA; e na terceira seção, a 

análise dos dados da pesquisa de campo, alicerçadas no referencial teórico definido 

para a pesquisa. Esta monografia é concluída com as considerações finais, 

acenando para novos horizontes no campo da avaliação da aprendizagem dos 

jovens e adultos, ao menos no que se relaciona com as estratégias diferenciadas – 

das provas – já presentes na prática avaliativa das professoras. 
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SEÇÃO I 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM CONTEXTO 

  

A Alfabetização de Jovens e Adultos não é uma ação recente; teve início 

desde a colonização apesar de ter sido reconhecida oficialmente somente após o 

ano de 1945. Ao pesquisar sobre o histórico da educação de jovens e adultos no 

Brasil ajuda a compreender melhor como a educação dessa modalidade vem se 

modificando na história da educação brasileira.  

A EJA é uma modalidade de ensino que está voltada para jovens e 

adolescentes concluírem os seus estudos, como afirma Loch (2009, p. 8), [...] “Seu 

pequeno nome, quase um suspiro, quase uma interjeição-EJA poderia na verdade 

traduzir algo muito pequenino, e até mesmo sem importância. Seu nome completo é 

Educação de Jovens e Adultos”. 

Observa-se que a EJA não é recente no país, pois se verifica que desde o 

Brasil Colônia, quando se falava em educação não infantil, fazia-se menção a 

população adulta, que precisava ser catequizada para as causas da santa fé. Os 

padres jesuítas em sua missão de catequizar os índios não foram apenas os 

iniciadores da educação brasileira, mas inclusive os primeiros pretensos educadores 

de adultos no Brasil. 

Com a expulsão dos jesuítas, ocorridas no século XVIII, desorganiza-se assim 

o ensino então estabelecido como missão religiosa. Então novas iniciativas de 

educação para adultos somente ocorrem na época imperial. No período imperial a 

educação de adultos foi organizada pelas províncias, já em 1882, Rui Barbosa, 

baseado em exaustivo diagnóstico da realidade brasileira da época, denunciava a 

vergonhosa precariedade do ensino para o povo no Brasil e apresentava propostas 

de multiplicação de escolas e de melhoria qualitativa de ensino. Desta forma a 

educação de adultos seria dada a um pequeno grupo, não a todos os adultos 

presentes. 

Passando por grandes transformações no Brasil na década de 1930, quando 

a educação de adultos começa a se estabelecer e se firma no Brasil, finalmente 

começa a se consolidar um sistema público de educação elementar no país, uma 

das principais é a menção que surge na constituição de 1934 a importância de oferta 

de educação para adultos, no parágrafo único, alínea A que defende: “Ensino 

primário integral gratuito e de frequência obrigatória extensiva aos adultos”.  
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Para Rocco (1979, p.43), “a constituição de 1934 foi uma exceção, pois 

apresentou ensino primário obrigatório tanto para crianças quanto para adultos”, 

garantindo então a educação para os jovens e adultos que não puderam estudar 

quando crianças. 

A constituição de 1934 não teve êxito, pois Getúlio Vargas, o então presidente 

da república, tornou-se um ditador através do golpe militar e criou um novo regime, o 

qual chamou: Estado Novo. A constituição de 1937 fez o Estado abrir mão da 

responsabilidade para com educação pública, uma vez que ela afirmava o Estado 

como quem desempenharia um papel subsidiário, e não central, em relação ao 

ensino. 

A década de 40 foi um período de muitas mudanças na educação, conforme 

afirma Menezes (2011, p.12): 

 

Na década de 40 a EJA foi vista como uma questão política, a partir 
da qual foram criados muitos programas de alfabetização no Brasil, 
tais como: o Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP) em 1942, 
sendo que seu objetivo era ampliar o ensino primário e incluir o 
supletivo, teve também o Serviço de Educação de Adultos (SEA) em 
1947, com a principal finalidade de orientar e coordenar os planos 
anuais do ensino supletivo para os adolescentes e adultos ainda 
analfabetos. 

 

Como fim da ditatura de Vargas em 1945, o país vivia o alvoroço da política 

da redemocratização, sendo que a educação e adultos ganhou destaque e 

preocupação geral. De acordo com Rocco (1979, p. 46), “em 1945, Getúlio Vargas 

assina o decreto n.º 19.513 de 30/08/1945, que regulamentou o auxílio Federal para 

o ensino primário, e deste auxilio 25% seriam destinados à educação de jovens e 

adultos”. Tal atitude pode ter influenciado outros órgãos a olharem a necessidade de 

ser ofertada educação para jovens e adultos.  

Em 1947 foi lançada a Campanha de Educação de Adolescentes de Adultos 

(CEAA), que pretendia numa primeira etapa uma ação abrangente que previa 

alfabetização em três meses, e mais, resumir o curso do primário em dois períodos 

de sete meses, depois seguiria etapa voltada para a capacitação profissional e ao 

desenvolvimento comunitário. Como alertou Freire (1974, p.72), “nos anos 40 a 

educação de adultos era entendida como uma extensão da escola formal, 

principalmente para zona rural”.  
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Nos primeiros anos a campanha conseguiu grandes resultados, significativa 

ampliação dos serviços já existentes e se tornou abrangente para diversas regiões 

do país. Foram criadas diversas escolas supletivas, contando com profissionais e 

voluntários. Entretanto na década de 1950, entusiasmo começou a diminuir, sendo 

que algumas iniciativas voltadas à ação comunitária em zona rural não tiveram o 

mesmo sucesso, assim a campanha se extinguiu antes do final da década. Então, 

duas tendências foram mais significativas, a educação libertadora e a educação 

funcional, posto que, segundo Rocco (1979, p. 48-9): 

 

A portaria MEC nº. 283, de 13/06/49, apresentou as providências 
tomadas para a realização do Seminário Interamericano de 
alfabetização e Educação de Adultos. Com a participação da 
UNESCO e da OEA, sob a direção do Diretor do Departamento 
Nacional de Educação do MEC, esse seminário deveria realizar-se 
entre 27 de julho e 3 de setembro de 1949. Além desse encontro de 
cunho internacional, realizam-se dois encontros de âmbito nacional: 
um em fevereiro de 1947, no início da campanha, e outro em 1958; 
constituem o I e II congresso de educação de adultos. 

 

Ainda no final da década de 50 as críticas à campanha de educação de 

adultos, destinava-se tanto a área administrativa e financeira, quanto à orientação 

pedagógica; então, os pensamentos pedagógicos e as proposta de alfabetização de 

adultos de Paulo Freire passaram a inspirar os principais programas de 

alfabetização e educação popular que se realizavam no país no início dos anos 

1660. Em janeiro de 1964 foi aprovado o plano de alfabetização, que previa a 

propagação, por todo Brasil, de programas de alfabetização orientados pela 

proposta Freire, que propunha uma ação educativa que não negasse a cultura do 

educando, mas que a fosse transformando através do diálogo. 

Ribeiro (2001, p. 26) afirma que: 

 
Paulo Freire elaborou uma proposta de alfabetização de adultos 
conscientizadora, cujo princípio básico pode ser traduzido numa 
frase sua que ficou célebre: “A leitura do mundo precede a leitura da 
palavra”. Sem a utilização de cartilhas, desenvolveu um conjunto de 
procedimentos pedagógicos que ficou conhecido como método Paulo 
Freire. Ele previa uma etapa preparatória, quando o alfabetizador 
deveria fazer uma pesquisa sobre a realidade existencial do grupo 
junto ao qual iria atuar. 

 

Acreditava-se que com uma quantidade de dez a vinte palavras geradoras 

poderia alfabetizar um educando em três meses, mesmo que num nível básico. 
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Foram produzidos diversos materiais de alfabetização orientados por esses 

princípios. Esses materiais continham palavras geradoras, acompanhadas de 

imagens relacionadas a temas para debates, os quadros com sílabas derivadas das 

palavras, acrescentando pequenas frases para leitura. 

Os grupos que atuavam nesses processos de alfabetização foram vistos 

como uma grave ameaça à ordem, então foram reprimidos duramente, quando o 

programa foi assumido pelo governo, extinguindo assim toda a metodologia, que 

buscava além de alfabetizar, conscientizar jovens e adultos. 

Em 1967 surgiu o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) que 

apesar de ser criado nesta data, passou a funcionar somente na década de 1970, 

propondo princípios totalmente contrários aos propostos por Paulo Freire. A partir do 

modelo do MOBRAL, foi criado o Programa Educação Integrada (PEI) que diminuía 

o tempo de ensino do antigo primário. Este programa pretendia dar a possibilidade 

de continuidade de estudo para os educandos que acabavam de se alfabetizar, 

assim como a outros analfabetos funcionais. 

Na década de 1980 os projetos de alfabetização foram se ampliando e se 

desdobrando nas turmas de pós-alfabetizados, fazendo com que os trabalhos 

fossem avançando, tanto na língua escrita como nas operações básicas de 

matemática, como relatado na Proposta Curricular para Jovens e Adultos, Brasil 

(2002, p.16).  

 

Até a década de 80, o Mobral não parou de crescer, difundindo-se 
por todo o território nacional e diversificando sua atuação. Uma de 
suas iniciativas foi o Programa de Educação Integral (PEI), que 
condensava o primário em poucos anos e abria a perspectiva de 
continuidade dos estudos aos recém alfabetizados do Mobral. Com a 
instituição do ensino supletivo pelo MEC, 1971, a escolaridade se 
ampliou para a totalidade do ensino de 1º grau. Foram então 
redefinidas as funções desse ensino, e o MEC promoveu a 
implantação dos Centros de Ensino Supletivo (CES), a fim de 
atender todos os alunos- inclusive os egressos do Mobral- que 
desejassem completar os estudos fora da idade regulamentada para 
as séries iniciais do ensino do primeiro grau. Em meados da década 
de 70, movimentos populares, sindicais e de comunidade de base 
começaram a se manifestar, como uma reação da sociedade ao 
autoritarismo e à repressão. Ganhou força a ideia e a pratica de uma 
educação popular autônoma e reivindicativa. O governo federal 
instituiu, então, o III Plano Setorial de Educação, Cultural e Desporto 
(1980-1985), tomando como base a redução das desigualdades e 
assinalando a educação como direito fundamental para a conquista 
da liberdade, da criatividade e da cidadania. 
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As ações voltadas para a EJA se fortalece com a promulgação da 

Constituição de 1988, a partir da qual o Estado amplia o seu dever com esse 

público, como consta no artigo 208, o dever do estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: “I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

assegurando inclusive, sua oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso na 

idade própria”. 

Nessa fase aconteceu a extinção do MOBRAL, em surge então dessa forma a 

Fundação Educar, que vinha desempenhando sua atuação do Ministério da 

Educação junto às prefeituras municipais e organizações da sociedade civil, com 

destaque nos movimentos sociais e populares. Mudanças significativas foram 

perceptíveis na condução da formação do educador e na concepção político-

pedagógica do processo de ensino-aprendizagem, entretanto, logo foi extinta em 

1990, surgindo o Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), que durou 

apenas um ano. 

A história da EJA chega à década de 90 sem consolidar uma reformulação 

pedagógica adequada para jovens e adultos, mas não apenas nessa modalidade e 

sim em todo o ensino, já que muitos desse público que buscava, e ainda busca a 

EJA, já tiveram ingresso na escola na idade considerada certa.  

 O MEC desencadeou o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania 

(PNAC), com o objetivo proclamado de mobilizar a sociedade em prol da 

alfabetização de crianças, jovens e adultos por meio de comissões, envolvendo 

órgãos governamentais e não governamentais. Entretanto, as comissões não 

puderam exercer nenhum controle sobre a destinação de recursos e o programa foi 

encerrado depois de um ano. 

A partir da aprovação Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 9.394/96, aconteceu uma grande mudança, ao menos no que diz 

respeito à legislação, foi o fim da distinção entre os subsistemas de ensino regular e 

supletivo, garantindo que a EJA ficasse integrada ao ensino regular e assim pudesse 

ter reconhecido seu espaço no sistema de educação, conforme Brasil (2001, p.17): 

  

Na LDBEN n.º 9.394/96, a seção dedicada à educação básica de jovens e 
adultos reafirmou o direito destes a um ensino básico adequado às suas 
condições, e o dever do poder público de oferecê-lo gratuitamente, na forma 
de cursos e exames supletivos. A lei alterou a idade mínima para realização 
de exames supletivos para 15 anos, no Ensino Fundamental, e 18, no 
Ensino Médio, além de incluir a educação de jovens e adultos no sistema de 
ensino regular (BRASIL, 2001, p.17). 
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De volta aos programas, desta vez sob a coordenação do Conselho da 

Comunidade Solidária – órgão ligado a Presidência da República que desenvolvia 

ações no combate à pobreza - o Programa Alfabetização Solidária (PAS), surgiu em 

janeiro de 1997 como uma meta governamental. Tinha como proposta inicial atuar 

na alfabetização de jovens e adultos nas regiões Norte e Nordeste do país, mas 

também conseguiu abranger as regiões Centro-Oeste e Sudeste. 

No contexto de 2000, em continuidade ao processo de amadurecimento da 

EJA e como ferramenta de apoio, foram criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos, através da resolução do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) e Câmara de Educação Básica (CEB) nº 1/2000. Este 

documento supera a visão preconceituosa do analfabeto ou iletrado como inculto ou 

vocacionado, apenas para tarefas e funções desqualificadas no mercado de 

trabalho.  

O documento explicita as especificações de tempo e espaço de jovens e 

adultos; o tratamento presencial dos conteúdos curriculares; a importância em se 

distinguir as duas faixas etárias (jovens e adultos) consignadas nessa modalidade 

de educação; a formulação de projetos pedagógicos próprios e específicos dos 

cursos noturnos regulares e os da EJA.  

As Diretrizes ressaltam a EJA como direito, deslocando a ideia de 

compensação e substituindo-a pelas de reparação e equidade. Para a realização de 

exames, normatizam sua oferta para maiores de 15 anos para o ensino fundamental 

e maiores de 18, para o ensino médio, como afirmado na LDBEN nº 9.934\96, título 

V, capítulo II, seção V, em dois artigos voltados para EJA, Brasil (1996): 

 

Art. 37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e 
Médio na idade própria: 
§ 1º - os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames; 
§ 2º - o poder público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si; 
 § 3º - A educação de jovens e adultos deverá articular-se 
preferencialmente, com a educação profissional na forma do 
regulamento (Incluído pela lei 11.741, de 2008). 
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Art.38 – Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, 
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 
§ 1º- Os exames que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I. No nível de conclusão do Ensino Fundamental, para os maiores de 
quinze anos; 

II. No nível de conclusão do Ensino Médio, para maiores de dezoito 
anos. 
§ 2º- Os conhecimentos e habilidades pelo educandos por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos mediante de exames.  

 

Neste mesmo período, no ano de 2001 aconteceu a inclusão da EJA no Plano 

Nacional de Educação (PNE), definindo como um dos objetivos a integração de 

ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo. 

Em 2003 foi criado o Programa Brasil Alfabetizado, tendo como proposta a 

erradicação do analfabetismo no Brasil. O objetivo do programa não era só a 

alfabetização, mas também a inclusão social de pessoas analfabetas. E atua até os 

dias atuais. 

Em 2011, a EJA foi abrigada na Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), pois em virtude da reestruturação 

do MEC, através do Decreto 7.480/2011, os programas de educação inclusiva foram 

incorporados a esta Secretaria, que também passou por reestruturações, conforme 

Brasil (2012), para contribuir com “[...] o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de 

ensino, voltado a valorização das diferenças e da diversidade, a promoção da 

educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade sócio-ambiental 

[...]”. Assim, as políticas relacionadas à EJA, foram orientadas ao atendimento das 

diversidades e processos de inclusão, ainda defendendo os processos de 

aprendizagem a partir da Educação Continuada. 

Em 2012 foi lançado o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(PROJOVEM), com o objetivo aumentar a escolaridade dos jovens e adultos entre 

18 e 29 anos que saibam ler e escrever, mas que não concluíram o ensino 

fundamental, visando essa conclusão juntamente com a qualificação profissional, 

para assim ajuda-los a se lançar no mercado de trabalho. O curso tem a duração 

prevista de 18 meses e com auxílio financeiro de 100 reais por mês. 

O programa tem como meta aumentar o acesso e a qualidade do ensino 

dessa população que por muito tempo ficou excluída do processo educacional, 

buscando sempre respeitar suas diferenças. 
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SEÇÃO II 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Vivemos numa sociedade em que o método avaliativo se utiliza de estratégias 

avaliativas que sugerem a mera atribuição de uma nota, como forma de aprovar ou 

reprovar os educandos ou classificá-los, sendo assim não se tem uma avaliação da 

aprendizagem e sim uma seleção.  

Ainda percebemos a avaliação no seio das escolas, como forma de punir os 

educandos ou até mesmo exclui-los, pois não alcançaram os objetivos estabelecidos 

por ela, no caso, seria média escolar (ou nota). 

A avaliação não deveria ser simplesmente uma prova, teste ou exame que o 

professor aplica para decidir se o aluno deve ser aprovado ou reprovado, 

dependendo dos resultados alcançados nela, e sim um instrumento de dados para 

ajudar ou auxiliar o professor a diagnosticar a realidade da aprendizagem de seus 

alunos, para então tomar as decisões para ajuda-los no seu processo de 

aprendizagem ou construção de conhecimentos.  

Pois muitas vezes os docentes falam em uma avaliação diferenciada, mas 

raramente a praticam, fazendo com que continue sendo utilizada como forma de 

exclusão dos discentes. Assim, Hoffmann (1994, p.28) afirma: “O tema avaliação 

configura-se gradativamente mais problemático na educação à medida que se 

amplia a contradição entre o discurso e a prática dos educadores”. 

Tornando assim a vida dos discentes difíceis, e dando a eles mais um motivo 

para desistir dos estudos, já que quando se fala em avaliação, para eles e 

instantâneo pensar apenas em nota, aprovação ou reprovação, incluídos ou 

excluídos da escola ou sociedade. 

 

2.1 CONCEPÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO NA EJA 

 

Falar de avaliação na área da Educação de Jovens e Adultos não é algo fácil, 

pois não se tem autores que falem desse método tão importante e complexo, 

especificamente para essa modalidade, como lembra Rial (2014, p.23):  

 

[...] A avaliação da aprendizagem-tema que da pesquisa a que se 
refere esse pôster – pouco tem comparecido na produção acadêmica 
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sobre a EJA[...] há pouca tratamento da temática e que a maior 
concentração está no período de 2002 a 2006, quando foram 
localizada 05 dissertações referente a avaliação na EJA e 01 tese 
sobre avaliação na EJA no ensino médio. 

 

A avaliação na aprendizagem é complexa e querer elaboração de meios para 

obter resultados positivos é um processo contínuo, sistemático, compreensivo, 

comparativo, informativo e global; permitir avaliar o conhecimento geral do aluno. 

Quando voltada para EJA ressalta-se ainda mais essa importância, já que boa 

parte dessa população afirma ter sofrido uma avaliação autoritária ou excludente 

quando estudavam em idade escolar, afirma Rial (2014, p.19), na “EJA, tal 

discussão assume relevância quando constata que boa parte dos alunos, com 

escolaridade interrompida quando criança ou adolescente ressente-se ter sido alvo 

de avaliações autoritárias e excludentes”. 

A avaliação é um ato constante em nossas vidas, tudo que fazemos no nosso 

dia a dia tem a ver com esse método, isto quer dizer que não está limitada a sala de 

aula. A avaliação serve como forma de intervir, modificar e melhor nossas práticas e 

na EJA serve como forma de auxiliar o educador na sua prática pedagógica. 

Ao considerar o processo de aprendizagem, a avaliação precisa servir para 

identificar o desempenho do aluno a fim que possa levar o aprendiz a construção de 

novos conhecimentos. Avaliar implica no julgamento sobre as qualidades, 

habilidades e atitudes dos alunos, a forma de buscar por parte do educador, da 

compreensão e da dificuldade dos educandos. 

 

2.2 AVALIAÇÃO NA EJA: COMO FAZER?  

 

A avaliação é, sem dúvida um dos aspectos mais problemáticos da prática na 

escola, e na modalidade do ensino da EJA fica mais complicada, caso o educador 

queira avaliá-los como ocorre com os outros alunos da educação.  

Para o docente o ato de avaliar é árduo, visto que não existe avaliação sem 

relação social e sem comunicação interpessoal. Hoffmann (2012, p.83) afirma:  

 

No ato avaliativo, a interação educador/educando é sempre 
subjetiva. O que o professor diz do educando é resultante da relação 
que estabelece com esse, revelando, por meio da avaliação, suas 
concepções teóricas e seu maior e menor acompanhamento 
individual. 
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Indo de concordância com Luckesi (2012.p. 270), 
 

[...] a avaliação da aprendizagem, para cumprir seu papel, exige essa 
disposição de acolher a realidade como ela se apresenta, uma vez 
que a intenção é subsidiar a busca do melhor resultado possível à luz 
do planejado. 

 

Buscando possibilitar ao educando diversas oportunidades de aprendizagem 

durante todo o processo e respeitar o tempo de cada um. Como aconselha Freire 

(1997, p.27) ao educador, em relação ao educando: “temos de respeitar os níveis de 

compreensão dos educandos - não importa quem sejam – estão tendo de sua 

própria realidade”. Então é função do professor, ser condutor do processo avaliativo 

exercendo com isenção, a sua intervenção diretamente ligada ao crescimento da 

maturidade dos seus educandos. 

Para a EJA, entendo ser mais adequada a avaliação mediadora, que leve em 

conta toda a história de vida deles e seus conhecimentos, e levando esse 

conhecimento e dúvidas podem despertar neles outras descobertas. Como já dizia 

Freire (1992, p. 119), numa “[...] atitude de criação e recriação. Implica numa 

autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu 

contexto. Daí que o papel do educador seja fundamentalmente dialogar [...] sobre 

situações concretas [...]”, trocando sempre informação com seu educando, pois eles 

trazem consigo uma história de vivencias que tem que ser levado em consideração 

durante o ato avaliativo. 

Existem formas de trabalhar as falhas e certezas do educandos, de forma que 

eles construam suas próprias aprendizagens. Como referencia Hoffmann (1994, 

p.81), trata-se da “conversão dos métodos de correção tradicionais (de verificação 

de erros e acertos) em métodos investigativos, interpretação das alternativas de 

soluções propostas pelos alunos às diferentes situações de aprendizagem”. 

Ela (ibidem) traz ainda, mais alternativas para o processo de avaliação:  

 

Privilégio a tarefa intermediarias e sucessivas em todos os graus de 
ensino, descaracterizadas de funções de registros periódicos por 
questões burocráticas. (Não advogo, em princípios, a não-existência 
dos registros escolares, mas alerto quanto à subordinação do 
processo avaliativo a tais exigências). 
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Compromisso do educador com o acompanhamento do processo de 
construção do conhecimento do educando numa postura 
epistemológica que privilegie o entendimento e não a memorização. 

 

É de suma importância que o educando participe do seu ato avaliativo, pois 

através disso ele perceberá como evoluiu e melhorou seus conhecimentos e 

habilidades de aprendizagens. Como menciona Ribeiro (2001, p.226), “[...] a 

importância de os educandos jovens e adultos participarem da avaliação contínua de 

suas aprendizagens, de modo a ganhar mais consciência e controle sobre seus 

conhecimentos, sobre suas próprias atividades”. 

A avaliação na EJA precisa ser contínua, a partir da qual o educador avalia 

seu educando durante todo o período de estudo, fornecendo a ele subsídios para o 

amadurecimento dos seus conhecimentos. Ao tempo em que fornece ao educador, 

uma base de como auxiliar seus educandos. Como aponta Ribeiro (2001, p.226): 

 

[...] a avaliação continuada das aprendizagens dos alunos mune o 
professor de bons elementos para que possa proceder a uma 
avaliação final do processo. Entretanto, a avaliação final de um 
determinado ciclo de ensino não deve basear-se numa soma 
exaustiva de todos os objetivos didáticos estabelecidos. Os critérios 
de avaliação final devem referir-se sempre àquelas aprendizagens 
essenciais e àquelas que os educandos teriam condições de haver 
sedimentado no período estabelecido. 

  

Alguns conteúdos são critérios necessários para que o aluno esteja apto, para 

o seu avanço no ensino fundamental, critérios esses que tem que ser trabalhados 

durante todo o percurso de aprendizagem nas séries iniciais da Educação de Jovens 

e Adultos, como está previsto na Proposta Curricular do 1º segmento da EJA, Brasil 

(2001, p. 228-9): 

 

 Compreender um texto lido, manifestando essa compreensão 
por meio da exposição oral de suas idéias principais, resposta oral ou 
escrita a perguntas que exijam a identificação de informações que 
constem do texto. Ele deverá manifestar essa capacidade diante de 
textos que não requeiram conhecimentos prévios especializados 
sobre o tema e, preferencialmente, que se refiram a campos 
temáticos próximos aos blocos de conteúdo desta proposta (por 
exemplo, uma notícia de jornal, um informe sobre a importância da 
vacinação ou sobre como evitar o cólera, uma descrição de aspectos 
geográficos no Nordeste brasileiro, uma carta pessoal, uma crônica). 

 Produzir uma mensagem escrita (por exemplo, uma carta ou 
um relato de experiências pessoais) separando e sequenciando as 
idéias por meio do uso de pontuação e de nexos gramaticais. 
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 Ler e escrever números naturais (até a ordem dos milhares). 

 Realizar cálculos (adição e subtração de quaisquer números 
naturais; multiplicação e divisão por números naturais com até dois 
algarismos).  

 Resolver problemas simples envolvendo identificação de da 
dos numéricos, operações com números naturais e unidades de 
medida usuais.  

 Identificar informações contidas em tabelas ou esquemas 
simples (por exemplo, numa tabela de dupla entrada, onde se 
comparam os preços de produtos em três mercados, identificar onde 
tal produto está mais barato; num esquema simples, mostrando uma 
boa forma de organizar instalações numa propriedade rural, 
identificar a posição de uma edificação em relação a outra etc.).   

 

E preciso que a avaliação seja feita com perspectiva ampla, saber que cada 

educando tem sua particularidade e age de forma diferente para cada situação que 

lhe é apresentado. Como a avaliação formativa que busca ajudar o educando a 

avançar em seu processo de construção do conhecimento, colaborando assim, para 

o crescimento intelectual do educando e nas suas decisões para seus avanços no 

conhecimento. 

 

2.3 INSTRUMENTAIS DE AVALIAÇÃO NA EJA 

 

Entendo que a tomada de decisão sobre a forma de avaliação deve ser feita 

no ato do planejamento, isto é, antes do desdobramento do trabalho em sala de 

aula. Entretanto, o educador precisa estar atento na sala de aula, caso haja 

necessidade de modificar ou adaptar o seu planejamento. Da mesma forma pode 

ocorrer durante o ato de avaliar, havendo necessidade por parte dos educandos o 

educador poderá buscar novos instrumentos avaliativos para garantir o melhor 

ensino a ele. 

Os instrumentos avaliativos deverão assumir características mais 

conducentes com a realidade de nossas escolas e discentes, tais como: resgatar a 

identidade do aluno, trabalhar na sua alto-estima, valorizar suas experiências de 

vida e principalmente, conceber o aluno como sujeito deste processo, como 

pensante, crítico e criativo, pois o ato de avaliar implica a coleta, analise e 

interpretação dos dados que configuram a modalidade como instrumento. 

Os instrumentos utilizados para avaliar na Educação de Jovens e Adultos 

dever ser diversificados, com finalidade de comtemplar toda heterogeneidade que 

existe dentro da sala de aula. 
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Pois cada educando tem seu tempo de aprendizagem e uma história de vida 

pessoal, então o educador precisa que ter esse olhar, para então melhor auxilia-lo 

nesse avanço, como menciona Luckesi (2011, p.29): 

  

A meta é propiciar-lhe as condições, as mais adequadas possíveis – 
seu acolhimento, o oferecimento de conteúdos e atividades 
necessários à aprendizagem e ao desenvolvimento, a efetiva 
avaliação da aprendizagem – para que possa desenvolver segundo 
suas possibilidades e características. Para tanto, importa saber como 
ele é, de modo que saibamos atuar com ele. 

 

Trago alguns exemplos de instrumentos avaliativos diferenciados que podem 

auxiliar o educador durante o processo de aprendizagem dos seus educandos: 

 

Portfólio: permite reunir de todos os trabalhos realizados pelos estudantes, para 

auxiliá-los a desenvolver a capacidade de avaliar seu próprio trabalho, refletindo 

sobre ele, melhorando-o, e ao professor, traçar referencias de classe como um todo, 

a partir das análises individuais, como foco na evolução dos educandos ao longo do 

processo de aprendizagem. 

Dessa forma o educando juntamente com o educando analisando todos os 

avanços de ensino, assimilado durante o período de estudo e perceberam como e 

onde estão alcançados os objetivos proposto e o que ainda falta.  

 

Auto avaliação: instrumento capaz de conduzir o aluno a uma modalidade de  

autoconhecimento que se põe em prática a vida inteira. 

Neste instrumento o próprio educando se avalia, pode ser através de um 

questionário, texto, narrativa e etc.; contendo sempre a perspectiva do educando de 

como ele avalia seu avanços na aprendizagem e seus erros. E o educador através 

dessa auto avaliação irá observar o que o educando está precisando melhorar nos 

seus conhecimentos e poderá intervir para ajudá-lo.  

  

Relatório: constitui-se pelo registro de dados que expressam a comunicação dos 

resultados de planejamento concretizados. 

Esse instrumento será utilizado pelo educador para analisar conforme o seu 

plano ensino o desenvolvimento do educando seus avanços e se necessário for 

intervirá, para proporcionar ao educando uma melhor aprendizagem. 
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Discussão coletiva: permite ao educando a socialização de saberes, confronto de 

ideias e reflexão dos saberes. 

Esse método em especial, é um dos grandes instrumentos nessa busca por 

avalia os Jovens e Adultos, pois através dele os educandos se expõem, articulam, 

se expressam e se comunicam melhor, pois muitas vezes os discentes têm serias 

dificuldades de se expressar através da palavra escrita, mas na fala ou na 

comunicação oral, se explanam e deixam claro tudo o que sabem compreendem e o 

que tem dúvidas. Para o educador é o momento que ele irá deixá-los demostrar todo 

seu conhecimento adquirido na escola e nas suas vivencias, cabendo a este ser 

apenas o mediador desse discursão coletiva.  

 

Contudo esses instrumentos serão avaliados e analisados na prática do dia a 

dia dos juntamente com educandos e educadores, para ser ter conhecimento que 

eles estão desenvolvendo a função deles, que é de subsidiar o aprendizado dos 

educandos. Como já afirmava Freire (1997, p.83): 

 

Não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é 
analisar o que se faz, comparando os resultados obtidos com a 
finalidade que procuramos alcançar com a prática. A avaliação da 
prática revela acertos, erros e imprecisões. A avaliação corrige a 
prática, melhora a prática, aumenta a nossa eficiência.  
O trabalho de avaliar a prática jamais deixa de acompanhá-la. 

 

A partir do exposto pelo autor, é possível perceber o quanto é importante, na 

avaliação de jovens e adultos, favorecer a autonomia dos educandos, estimulá-los a 

avaliar constantemente seus progressos e dificuldades, independente de quais 

sejam. 
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SEÇÃO III 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados da pesquisa de campo foram levantados a partir de um questionário 

com perguntas abertas e fechadas, realizado no mês de outubro de 2015, contendo 

questões pessoais sobre seu trabalho na EJA e avaliação e os meios de que elas 

avaliam seus alunos. A partir de então, busquei analisar as concepções das 

professoras sobre a avaliação, mas sempre a partir do referencial teórico estudado. 

A partir deste ponto, faço uma descrição direta das respostas das 

professoras, considerando as perguntas de 1 a 6, que são questões do contexto 

geral, para apenas ter uma noção sobre suas experiências de trabalho nessa área 

da educação. Já a partir da questão 7, utilizo a apresentação e discussão das 

respostas ao questionário -  na forma de quadros - para um maior detalhamento, 

pois tratam das perguntas voltadas a avaliação. 

Foram feitas dez perguntas para um quantitativo de quatro professoras, sendo 

uma da rede Estadual e três da rede Municipal, com o comprometimento de não 

divulgar os nomes das mesmas. Para isso, foram ordenados e identificados pela 

letra A seguido de um número; ou seja: A1, A2, A3, e A4. 

O questionário seria aplicado a oito professoras, mas três delas não puderam 

participar da pesquisa, pois na escola Municipal não havia professora da 1ª série e 

na escola estadual uma professora estava afastada por amparo de atestado médico 

e outra se recusou a responder o questionário, argumentando que não responderia 

por que não queria, já que estava quase saindo da escola para se aposentar.  

A primeira pergunta feita as professoras foi a idade, então, as idades variam 

entre 34 a 53 anos, sendo assim existe uma diferença de quase vinte anos de idade 

entre elas, o qual pode ou não demonstrar diferença no uso do método de avaliação 

ou a concepção dos seus significado.  

Quanto à segunda pergunta - se fizeram graduação ou magistério - as 

respostas foram unanimes, todas responderam que fizeram os dois, o que já mostra 

como que apesar da diferença de idade não interferiu no modelo de ensino 

obrigatório para atuar na área da educação na época que era o magistério, ao 

mesmo que sentiram necessidade de buscar uma forma superior na área que 

atuavam que é a graduação em Pedagogia. 
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 A terceira pergunta foi há quanto tempo é formada e se possuir alguma 

especialização? A professora A1 disse que é formada há 26 anos e não possuir 

nenhuma e especialização, a A2 diz que é formada há 7 anos e fez psicopedagogia 

como especialização. A3 é formada desde 2005, o que a faz já ter dez anos de 

formação e não tem especialização. A4 é formada há 7 anos e se especializou em 

psicopedagogia.  

Essa questão mostra como as professoras mais novas que atuam na EJA 

buscam um complemento na sua graduação, já as mais experientes se sentem 

satisfeitas apenas com a sua graduação, apesar de que nenhuma delas tem a 

especialização na área específica, Educação de Jovens e Adultos, o que seria o 

ideal para atuar nessa modalidade. 

Na quarta pergunta sobre a série que trabalha atualmente, A1 atua na 3ª série 

da EJA na rede estadual, A2 com a 3ª série da EJA da rede Municipal, A3 com a 4ª 

série da EJA da rede Municipal e A4 com a 2ª série da EJA na rede municipal.  

Na escola Municipal não há a primeira série, pois é feito e aplicado pela 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) o teste de localização com os alunos 

que queiram se matricular nessa série.  

Sobre a quinta pergunta, há quanto tempo atua nessa mesma série? A1 atua 

há 5 anos, A2 - 10 anos, A3 - 3 anos e A4 - 4 anos. 

A sexta pergunta foi: Já trabalhou com outra série na EJA? A1, A2 e A3 

afirmaram que sim, e apenas A4 informou que não, que desde o começo de sua 

atuação na EJA trabalhou com 2ª série. Todas elas atuam há pouco tempo no 

segmento da EJA, apesar de algumas serem, há muito tempo formadas, sendo que 

ambas tem período de atuação, semelhantes, nessa modalidade. 

Como a partir da sétima questão, as respostas foram mais descritivas e 

longas, optei por utilizar quadros, por facilitar a interpretação, estas também sendo 

de muita importância para esse trabalho, pois serão elas que irão responder as 

indagações que neste trabalho se encontram. E então, saberemos como realmente 

ocorre a avaliação no primeiro segmento da EJA .  

O primeiro quadro vem trazendo a resposta da pergunta: O que é avaliação 

no currículo escolar? Mas antes de analisar preciso esclarecer aqui, essa pergunta 

seria analisada conforme a proposta curricular da escola, mas como as escolas não 

permitiram acesso a nenhum dos dois, então a interpretação foi realizada a partir da 

Proposta Curricular da EJA e dos autores que discutem a temática. 
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Quadro 1 
Opinião sobre avaliação conforme currículo da escola 

 

Questão 7 – O que é avaliação no currículo da escola? 

Professora A1 

É um processo que auxilia o aluno a compreender quais os 
objetivos conseguiu alcançar e quais necessitam ser 
alcançados. O professor é o mediador desse processo e 
percorrer o caminho da aprendizagem lado a lado com o 
aluno, refletindo e buscando o melhor junto com eles. Os 
alunos possuem ritmos e processos de aprendizagem 
diferentes, e que os instrumentos utilizados para avalia-los 
devem ser diversificados de maneira a contemplar essa 
heterogeneidade. 

Professora A2 Não respondeu. 

Professora A3 

Na escola que trabalho a avaliação é vista como um 
acompanhamento do desenvolvimento do sujeito tanto na 
parte pedagógica como no desenvolvimento humano na 
sociedade. 

Professora A4 

É um instrumento no processo de ensino aprendizagem, pois 
favorece a conscientização das conquistas das dificuldades 
das possibilidades do aluno em relação a tudo que é 
desenvolvido dentro e fora da sala de aula. Sendo um norte 
que orienta o professor se os objetivos estabelecidos foram 
alcançados. 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015. 

 

O currículo é um documento no qual se encontra tudo que será trabalhado na 

escola durante o ano letivo ou os semestres, ele abrange tudo o que ocorre na 

escola, às atividades programadas e desenvolvidas sob a sua responsabilidade, e 

que envolvem a aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos, e onde se 

encontra os objetivos dos conteúdos e a forma utilizada para avaliar os educandos. 

Na Proposta Curricular para EJA, Brasil (2001, p.210) define-se: 

 

O currículo constitui um primeiro nível de planejamento da atividade 
educativa, na medida em que nele se estabelecem objetivos gerais e 
seus desdobramentos em objetivos específicos. Nessa perspectiva, 
ele é uma ferramenta essencial para orientar a ação do educador e a 
coordenação de sua ação com a de outros educadores envolvidos no 
mesmo programa. 

 

Indo de acordo com o que afirma Coll (1994, p. 142): 

   

O verdadeiramente importante é que o currículo transmita e 
exemplifique a ideia de que a ajuda pedagógica é uma ajuda em dois 
sentidos. Em primeiro lugar, é um a ajuda porque o verdadeiro 
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artífice do processo de aprendizagem é o aluno, de quem depende, 
em última instancia a construção do conhecimento. Em segundo 
lugar, é também uma ajuda porque tem como finalidade sintonizar 
com o processo de construção do conhecimento do aluno e incidir 
sobre ele, orientando-o na direção que as intenções educacionais 
assinalam e utilizando para isso todos os meios disponíveis sem 
renunciar de antemão nenhum deles: proporcionar informação 
devidamente organizada estruturada, oferecer modelos de ação 
imitar, formular indicações e sugestões para abordar tarefas novas, 
colocar problemas a resolver, etc. A única limitação a respeito, 
vamos recordar mais uma vez, é a imposta pela exigência de que o 
tipo de ajuda pedagógica oferecido esteja ajustado às necessidades 
e características dos alunos.  

 

Assim, de acordo com o que responde a professora A3, “na escola que 

trabalho a avaliação é vista como um acompanhamento do desenvolvimento do 

sujeito tanto na parte pedagógica como no desenvolvimento humano na sociedade”. 

No currículo, a avaliação está definida como individual e coletiva, sendo que a 

individual fica a critério do professor e da gestão da escola. 

 

[...] a avaliação da aprendizagem dos estudantes, em que o 
professor tem um protagonismo central, mas há também a 
necessária avaliação da instituição como um todo, na qual o 
protagonismo é do coletivo dos profissionais que trabalham e 
conduzem um processo complexo de formação na escola, guiados 
por um projeto político-pedagógico coletivo. 

 

O currículo da escola decide o seu método e o professor apenas tem que 

cumpri-lo, de forma a se perder na sua concepção de avaliação, como afirma 

Hoffmann (1994, p.19), “o professor cumpre penosamente uma exigência 

burocrática e o aluno, por sua vez, sofre o processo avaliativo. Ambos perdem nesse 

momento e descaracterizam a avaliação de seu significado básico de investigar e 

dinamização do processo de conhecimento”. 

  O que não ocorre nessas escolas, já que quando perguntado as professoras o 

que é avaliação no currículo da escola, as repostas foram bastante sucintas, pois 

segundo o currículo, a avaliação é uma um auxiliado no processo de ensino do 

educando, e um instrumento no processo de ensino aprendizagem e é um 

acompanhamento do desenvolvimento dos alunos.  

Como responderam as professoras A1 e A4, o processo de avaliação deveria 

auxiliar o aluno a compreender quais os objetivos conseguiu alcançar e quais 

necessitam ser alcançados, considerando ainda a forma de desenvolvimento. 
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Mas quero ressaltar a afirmação da professora A2 que ao entregar o 

questionário, deixou essa pergunta em branco levando-me a pensar e cogitar várias 

possibilidades: Será que ela conhece o currículo da escola? A escola tem currículo? 

Se tem, será que ela já leu alguma vez o currículo da escola? 

São perguntas que não terão resposta neste momento, mas que trazem uma 

forte inspiração para futuras pesquisas. 

 

Quadro 2 
Opinião da professora sobre avaliação 

 

Questão 8 – O que é avaliação na sua concepção? 

Professora A1 

É um processo contínuo e cotidiano, investigo os 
conhecimento dos alunos em relação ao estudo anteriores e 
os conhecimentos da vivência de cada um, verificar a 
aprendizagem e as dificuldades dos alunos, procurar 
estratégias e recursos utilizados para, algumas vezes tomar 
decisões de retomar conteúdos, visando alcançar os 
objetivos proposto e a formação dos estudantes. 

Professora A2 
Se faz necessário para podermos verificar a aprendizagem 
dos alunos. No entanto essa pode ser direta ou indireta. 

Professora A3 

Na minha concepção é a verificação ou a confirmação que o 
aluno que o aluno se sente de fato inserido na sociedade da 
qual faz parte, quando se observa que o aluno está 
apreendendo o que é ensinado e participa na atividade 
ativamente do processo de aprendizagem. 

Professora A4 

É um processo natural, para que o professor tenha a noção 
dos conteúdos assimilados pelos alunos, saber se as 
metodologias de ensino estão surtindo efeito na 
aprendizagem, sendo um processo contínuo que ocorre dia 
após dia. É um elemento de integração e motivação para o 
processo ensino aprendizagem. 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015. 

 

Para muitos docentes o ato de avaliar seus discentes está altamente ligado 

no sentindo de dar nota, esquecendo que avaliação é simplesmente a transformação 

de um conhecimento ou saber, ou a busca de aprendizagens.  

Hoffmann (1994, p.18) define avaliação como: 

 
A avaliação é a reflexão transformada em ação, ação, essa, que nos 
impulsiona a novas reflexões. Reflexões permanentes do educador 
sobre sua realidade, e acompanhamento, passo a passo, do 
educando, na sua trajetória de construção do conhecimento. Um 
processo interativo, através do qual educandos e educadores 
aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade escolar no ato 
próprio da avaliação.  
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Quando analisada a resposta da professora A1, sobre o que é avaliação na 

sua concepção, ela diz: “É um processo contínuo e cotidiano, investigo os 

conhecimento dos alunos”. Isso leva a crer que o processo para avaliar seus 

educandos é constante, no dia a dia das aulas e sem lacunas durante seu processo. 

 E esse método requer muito preparo e muitas formas do professor fazer com 

que o aluno se expresse e se desenvolva durante todo o tempo de estudo, ao 

mesmo tempo o professor precisa ter cuidado para não avalia-lo por qualquer coisa, 

ele precisa responder aos objetivos de aprendizagem propostos pelo educador. 

Luckesi (2005, p.20) retrata essa questão quando afirma: 

 

Avaliação processual ou contínua não significa que “qualquer 
resultado está bem, seja ele qual for”. Não! Avaliação, por ser 
processual ou contínua, deve subsidiar a construção dos resultados 
efetivamente desejados. E, de outra banda, para se chegar aos 
resultados que se deseja, importa investir muito no processo.  

 

Mas como mostra o relato da professora A1, ela avalia seus alunos em 

diferentes momentos, desde suas vivências até suas dúvidas em sala de aula, 

buscando estratégias e meios para que os educandos compreendam os conteúdos. 

Como mostra Luckesi (2005, p.21), em um relato: 

 

[...] “Hoje, diagnostiquei que tenho, nesta turma, aproximadamente, 
metade dos estudantes com deficiências em seus conhecimentos e 
habilidades; mas, terei tempo suficiente durante o ano letivo para 
investir neles, para que cheguem ao final do ano sabendo o 
necessário”. Esta é a postura adequada de quem deseja investir no 
processo para obter produtos significativos, usando atos avaliativos a 
serviço do sucesso da prática educativa, ou seja, do investimento “no 
processo” para se chegar a “resultados efetivos”, o que significa que 
processo e produto são duas faces indissociáveis da mesma moeda; 
investindo-se no processo obtém-se resultados positivos e, a partir 
de um outro modo de expressar, resultados positivos decorrem do 
investimento nos processos.  

 

A professora A2 relata que avaliação é algo que “se faz necessário para 

poder verificar a aprendizagem dos alunos. No entanto essa pode ser direta ou 

indireta”, indo de encontro com o que diz Libâneo (1994, p.195), “a avaliação é uma 

tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar 

passo a passo o processo de ensino e aprendizagem”. 
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 A forma direta, nesse contesto, seria através da aplicação de teste e exames, 

a forma indireta está colocado sobre forma de inquérito, entrevista ou grupos focais 

(que coletam dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico). 

  Na forma direta podemos medir as habilidades de fazer o teste de um aluno, 

em vez de o domínio do material, já na forma indireta fornecer informações valiosas 

sobre a qualidade da aprendizagem do educando. 

Já a professora A3 cita que na sua concepção de avaliação, “é a verificação 

ou a confirmação que o aluno que o aluno se sente de fato inserido na sociedade da 

qual faz parte, quando se observa que o aluno está apreendendo o que é ensinado e 

participa na atividade ativamente do processo de aprendizagem”. 

Ela então faz uma constatação da aprendizagem dos alunos, para então 

tomar as providencias cabíveis para auxiliá-los nessa compreensão.  

Luckesi (2011, p.29) diz “é preciso compreender quem é o educando e como 

ele se expressa, a fim de, consequentemente, definir como atuar como ele para 

auxiliá-lo no seu processo de autoconstrução”. O momento de averiguação da 

avaliação é de suma importância, pois é desta forma que o professor sabe se o 

aprendizado está ocorrendo com a qualidade que deveria ter.  

A professora A4 relata que avaliação “é um processo natural, a para que o 

professor tenha a noção dos conteúdos assimilados pelos alunos”. 

É uma avaliação que ocorre durante todo o tempo de estudo do educando tanto 

dentro como fora da sala de aula, aonde a cada avanço do educando é percebido e 

avaliado.  

Afirmando assim o que Gadotti (apud HOFFMANN, 1994, p.17) anuncia: 

  

A avaliação é essencial à educação. Inerente e indissociável 
enquanto concebida como problematização, questionamento, 
reflexão sobre a ação. Educar é fazer ato de sujeito, é problematizar 
o mundo em que vivemos para superar as contradições, 
comprometendo-se com o mundo para recria-lo constantemente.  

 

A professora, então leva em conta todo o conhecimento de seus educandos, 

dando a eles subsídios para ser autocríticos e reflexivos, tornando esse método 

natural e intrínseco à educação.  
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Quadro 3 
Opinião sobre como as professoras avalia os seus alunos 

  

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015. 
 

Avaliar é algo natural nas nossas vidas, avaliamos constantemente tudo que 

fazemos até então concebermos as nossas escolhas, que conforme Romão (2005, 

p.29), “avaliar não é simples, exige o domínio de conhecimento e técnicas, além de 

experiências em processos concretos de avaliação”, concordando assim com 

Hoffmann (1994, p.61) que diz: “Avaliação é movimento, é ação e reflexão”. 

Para as professoras A1, A2 e A4 a forma utilizada para avaliar seus 

educandos é avaliação continua Ribeiro (2001, p.226) diz “a avaliação continuada 

das aprendizagens dos alunos mune o professor de bons elementos para que possa 

proceder a uma avaliação final do processo.” Assim deixa de ser apenas atribuição 

de notas ao educando e passar ser instrumento dessa avaliação, usam atividades 

individuais e coletivas, observações, textos e avaliação escrita.  

Deixando assim as professoras apenas de avaliar seus alunos na hora de 

aplicar a prova ou teste, e passa a avalia-los durante todo seu processo de 

aprendizagem e dificuldades.  

Assim, para Hoffmann (1994, p. 21): 

 

A avaliação deixa de ser um momento terminal do processo 
educativo (como hoje é concebida) para se transforma na busca 
incessante de compreensão das dificuldades do educando e na 
dinamização de novas oportunidades de conhecimento. 

 

Para a professora A3 a forma como ela avalia seus alunos é: “Eu avalio 

diariamente valorizando tudo o que eles fazem em relação aos estudos e também 

suas experiências diárias das suas realidades”.  

Questão 9 – Como você avalia seus alunos? E que instrumentos utilizam? 

Professora A1 
Avaliação continua e paralela: Prova objetiva, prova dissertativa, 
trabalho em grupo, debate, produção de textos, observação 
análise dos alunos na realização de atividades cotidianas.  

Professora A2 
Qualitativa e quantitativa. Avaliação contínua com trabalhos e 
avaliações. 

Professora A3 
Eu avalio diariamente valorizando tudo o que eles fazem em 
relação aos estudos e também suas experiências diárias das 
suas realidades. 

Professora A4 
Avaliação contínua. Todos necessários, avaliação escritas, 
trabalhos individuais e coletivos, participação nas atividades 
propostas e assiduidade. 
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Trago então, assim para seu embasamento, o autor Luckesi (2011, p.48-9) 

quando afirma: “O ato de avaliar é o ato de retratar a qualidade de alguma coisa, de 

uma situação ou dos resultados de nossa ação. No caso, a avaliação está 

comprometida coma qualidade dos resultados de nossa ação educativa”.  

Ressalto então aqui, que é a partir da avaliação que o educador saberá quais 

as intervenções necessárias para auxiliar os educandos no seu processo de 

aprendizagem.  

 

Quadro 4 
Opinião sobre os teóricos que as auxiliam. 

 

Questão 10 – Tem algum teórico que se baseia para utilizar seu método 
avaliativo? Qual? 

Professora A1 Sim, Jussara Hoffmann, José Carlos Libâneo e Cesar Coll. 

Professora A2 Paulo Freire e outros. 

Professora A3 
Gosto de Paulo Freire, mas tem outros com os quais a gente 
aprender a importância de ser mediador. 

Professora A4 Paulo Freire. 
Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015. 

 

Nesta décima questão as professoras fornecem alguns autores em que elas 

se baseiam no momento de avaliar ou planejar o processo de avaliação de seus 

alunos, citando Hoffmann (1997, p.31-2) explana assim:  

 

Numa perspectiva construtiva da avaliação, a questão da qualidade 
do ensino deve ser analisada em termos dos objetivos efetivamente 
perseguidos no sentindo do desenvolvimento máximo possível dos 
alunos, à aprendizagem, no seu sentindo amplo [...]. 

 

 Libâneo (1994, p.195) quando afirma: 

 

A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho 
escolar tanto do professor como dos alunos. [...] A avaliação, assim, 
cumpre funções pedagógicas-didáticas, de diagnóstico e de controle 
em relação em relação às quais se recorre a instrumentos de 
verificação do rendimento escolar. 

 

Mostrando dessa forma como precisa acontecer uma avaliação por parte do 

educador na Educação de Jovens e Adultos, sob forma de identificar o processo de 

conhecimento dos educandos, concordando assim com Coll (1994, p.136-7): 
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A concepção construtivista da aprendizagem escolar situa a atividade 
mental construtiva do aluno na base dos processos de 
desenvolvimento pessoal que a educação escolar trata de promover. 
Mediante a realização de aprendizagens significativas, o aluno 
constrói, modifica, diversifica e coordena os seus esquemas, 
estabelecendo, deste modo, redes de significados que enriquecem o 
seu conhecimento do mundo físico e social e potenciam o seu 
crescimento pessoa.  

 

Somente através de avaliações relevantes que tragam significado ou faça 

sentindo para o educando que ele poderá construir novas aprendizagens, 

conhecimentos e pensamentos críticos. 

Já para Freire (1992, p.13), “a visão da liberdade tem nessa pedagogia uma 

posição de relevo. É a matriz que atribui sentindo a uma prática educativa que só 

pode alcançar efetividade e eficácia na medida da participação livre e crítica dos 

educandos.” Todos esses métodos e pensamentos sobre a avaliação só terão 

sentindo se for para transformar o educando em sujeito autocrítico a essas práticas, 

métodos e processos.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação de Jovens e Adultos como regresso desses alunos a escola 

precisa reconhecer que eles, já trazem consigo um conhecimento de mundo e uma 

história de vivência e que ainda estão em processo de ampliar seus conhecimentos, 

tanto individual como coletivo, em todos ambientes que convivem, portanto, 

desenvolver situações de aprendizagem através dessa realidade, faz com não 

desenvolvam apenas conhecimento específicos. 

Neste estudo, em que se buscou analisar a concepção de avaliação e os 

instrumentos utilizados pelas professoras na Educação de Jovens e Adultos, concluí 

através das análises dos dados coletados a partir das repostas das mesmas, que 

estas fazem uma avaliação diferenciada, aproximando-se da proposta avaliação 

contínua definida por vários autores. 

A partir do referencial teórico estudado foi possível compreender que a 

aprendizagem dos alunos deve ser avaliada de forma contínua, a avaliação e o 

resultado do processo de construção do conhecimento dos educandos, 

disponibilizado pelas professoras por meio de situações de aprendizagens e 

instrumentos diferenciados.  

O educador precisa estar atento a todas as atividades desenvolvidas, além de 

ser flexivo nas suas metodologias, para quando for necessário reajuste ou 

modifique-o, tendo em vista a forma de intervir no desenvolvimento do conhecimento 

do educando.  

O conhecimento dos educandos não pode ser medido através de nota, tem 

que ser instigador no seu dia a dia, através da mediação do educador e de suas 

próprias buscas individuais, ampliando assim seus conhecimentos técnicos e de 

mundo. 

Entretanto essa pesquisa é muito simples em relação a grandiosidade desse 

tema, mas deixo  aqui o início para as futuras pesquisa, indagações, debates e 

questionamentos nessa área. Para que pesquisadores olhem para o 1º segmento da 

EJA com um olhar diferenciado em relação à Avaliação.  
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APÊNDICE 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR - CAMPUS DE PORTO VELHO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO PARA AS PROFESSORAS DA EJA 

 
Venho por meio deste, solicitar a contribuição de vocês - professoras da 

modalidade EJA – respondendo as questões deste questionário, que é de suma 
importância para a conclusão da monografia intitulada: Avaliação da aprendizagem 
na Educação de Jovens e Adultos: Visões e estratégias docentes. 

Agradeço a sua colaboração. 

Acadêmica: Deise Castro da Silva 

Porto Velho, 14 de setembro de 2015. 

 

1) Idade: ________________________ 

 

2) Fez graduação ou magistério? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

3) Há quanto é formada? Possui alguma especialização? Qual? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

4) Série que trabalha atualmente na modalidade EJA? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

5) Há quanto tempo atua nessa mesma série da EJA? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6) Já trabalhou com outra série na EJA? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

      

7) O que é avaliação segundo o currículo da escola que trabalha na EJA? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

08) O que é avaliação na sua concepção?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

09) Como você avalia seus alunos? E que instrumentos utilizam? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10) Tem algum teórico que se baseia para utilizar seu método avaliativo? Qual? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



40 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
 
 

Autorizo a Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus José Ribeiro 

Filho a publicar a Monografia apresentada para obtenção do título de Licenciada em 

Pedagogia, livre de quaisquer ônus que isso implique em reserva de direitos 

autorais.  

 

TÍTULO 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

VISÕES E ESTRATÉGIAS DOCENTES 
 

 

 

ACADÊMICA 

 

                                           DEISE CASTRO DA SILVA 

 

 
 
 
Orientadora:  
Profa. Dra. Edna Maria Cordeiro.  
 
Local da Defesa: Sala 104, Bloco 1A. 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

Assinatura da Acadêmica 


