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                                            Epígrafe 

O reconhecimento do „Direito à Educação‟ e do „Direito a 

aprender por toda a vida‟ é, mais do que nunca, uma 

necessidade: é do direito de ler e escrever; de questionar e de 

analisar; de ter acesso a recursos e de desenvolver e praticar 

habilidades e competências individuais e coletivas.  

(Declaração de Hamburgo, 1997, p. 24) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como tema principal: Avaliação da aprendizagem de pessoas jovens e 

adultas: concepções e práticas de professores da U. E. Terezinha Nunes, Picos-PI, sendo que o 

problema em questão diz respeito a: Como os professores da EJA percebem o processo 

avaliativo para essa modalidade de ensino?  Fazendo uma complementação, o objetivo 

principal é: Verificar como acontece a avaliação da aprendizagem em turmas de EJA e 

identificar os procedimentos avaliativos adotados pelo corpo docente desta modalidade de 

ensino. Enquanto objetivos específicos, temos: conhecer as turmas de EJA da Unidade 

Escolar Terezinha Nunes, analisar quais os conceitos dos professores de turmas de EJA sobre 

avaliação, identificar os instrumentos de avaliação utilizados por estes em suas práticas 

avaliativas e avaliar os resultados do processo avaliativo enquanto instrumento de aprovação 

ou reprovação escolar. A fundamentação teórica deu-se nos autores, Libâneo (1994), Piletti 

(2006), Hoffmann (2005), Perrenoud (1999), Constituição Federal (1988), LDB 9394/96, 

Parecer CNE/CEB n.11/2000, Pinto (2000), Freire (2002), Romão (2011), dentre outros. O 

estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa, descritiva e 

bibliográfica. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário, composto por 

questões abertas e fechadas e o método de análise foi o de conteúdo. Portanto, avaliação não 

deve significar apenas verificar ou classificar o conhecimento que o educando adquiriu no 

decorrer de um período, mas, possibilitar ao professor um momento de reflexão em relação a 

sua prática pedagógica. 

 

Palavras – chave: Avaliação da Aprendizagem. EJA. Professor.  
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ABSTRACT 

 

This research has as main theme: Evaluation of the learning of young people and adults: 

conceptions and practices of teachers of the EU Terezinha Nunes, Picos-PI, and the problem in 

question concerns: How the teachers of the EJA perceive the evaluation process for this type of 

teaching? The main objective is to: Check how the assessment of learning in EJA classes happens 

and to identify the evaluation procedures adopted by the faculty of this type of teaching. As specific 

objectives, we have: to know the EJA classes of the Terezinha Nunes School Unit, to analyze the 

teachers' concepts of EJA classes on evaluation, to identify the evaluation tools used by them in 

their evaluation practices and to evaluate the results of the evaluation process while instrument of 

school approval or disapproval. The theoretical basis was given by Liberal (1994), Piletti (2006), 

Hoffmann (2005), Perrenoud (1999), Federal Constitution (1988), LDB 9394/96, CNE / CEB 

Opinion n.11 / 2000, Pinto (2000), Freire (2002), Romão (2011), among others. The study is 

characterized as a qualitative, descriptive and bibliographical field research. The data collection 

instrument used was the questionnaire, composed of open and closed questions and the method of 

analysis was the content. Therefore, evaluation should not only mean to verify or classify the 

knowledge that the learner has acquired over a period, but to allow the teacher a moment of 

reflection in relation to his pedagogical practice. 

 

Key words: Learning Assessment. EJA. Teacher. 
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INTRODUÇÃO 

A educação de pessoas jovens e adultas no cenário nacional, inicialmente foi vista 

como uma possibilidade de dar formação escolarizada aqueles homens e mulheres que se 

abnegaram do direito de ter uma educação formal inicialmente em prol do desenvolvimento 

do país. Com o passar dos tempos vê-se que a educação para essa parte da população, ou seja, 

pessoas desprovidas de conhecimento escolarizado que deixaram de frequentar a escola por 

questões relacionadas com aspectos familiares, financeiros, sociais e até questões de saúde, 

devido à baixa qualidade de vida, é algo necessário para suas vidas, seja enquanto 

possibilidade de melhorar a qualidade de vida ou aumentar a renda familiar por meio da 

escolarização. 

Assim, no cenário brasileiro, a educação de pessoas adultas foi relegado a segundo 

plano, apesar de constatarmos um avanço no que diz respeito à legislação para essa 

modalidade de ensino. No entanto, se percebe que no total do conjunto social, ainda temos 

inúmeras pessoas que não possuem formação escolar adequada, o que contribui 

significativamente no que tange ao aumento do número de analfabetos funcionais no Brasil. 

Nesse sentido, o estudo pretende fazer um esboço histórico da Educação de Pessoas 

Jovens e Adultas, além de acompanhamento contínuo e sistemático das atividades elaboradas 

pelos professores e seus respectivos resultados. Com isso, pretende-se colher subsídio para 

uma análise do processo avaliativo desenvolvido por professores que atuam em turmas de 

EJA no ensino público do município de Picos-PI. 

Para que haja de fato uma aprendizagem significativa é preciso que se pense além das 

propostas que têm sido apresentadas e executadas enquanto ensino formal para a EJA. Pois, 

segundo o formato elaborado para essa modalidade de ensino, os alunos deveriam aliar 

conhecimento à experiência de vida, o que significaria mudança de hábitos e posturas, tanto 

de alunos quanto dos professores. A rotina de atividades deveria contemplar uma dinâmica de 

trabalhos diferenciados no que diz respeito à metodologia de ensino, instrumentos de 

avaliação, uso de recursos didáticos, formação docente, conteúdos programáticos entre outros 

aspectos.  

Nessa perspectiva, este estudo apresenta como tema: Avaliação da aprendizagem de 

pessoas jovens e adultas: concepções e práticas de professores da U. E. Terezinha Nunes, 

Picos-PI, sendo que o problema em questão diz respeito a: Como os professores da EJA 

percebem o processo avaliativo para essa modalidade de ensino?  Fazendo uma 

complementação, o objetivo principal é: Verificar como acontece a avaliação da 
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aprendizagem em turmas de EJA e identificar os procedimentos avaliativos adotados pelo 

corpo docente desta modalidade de ensino. Enquanto objetivos específicos, temos: conhecer 

as turmas de EJA da Unidade Escolar Terezinha Nunes, analisar quais os conceitos dos 

professores de turmas de EJA sobre avaliação, identificar os instrumentos de avaliação 

utilizados por estes em suas práticas avaliativas e avaliar os resultados do processo avaliativo 

enquanto instrumento de aprovação ou reprovação escolar. 

A fundamentação teórica da pesquisa, dar-se, por meio de uma abordagem 

bibliográfica, onde são consultados materiais já produzidos por estudiosos do tema em voga. 

Sendo assim, os autores apresentados no estudo contemplam os temas Avaliação, Libâneo 

(1994), Piletti (2006), Hoffmann (2005), Perrenoud (1999), e, sobre Educação de Jovens e 

Adultos a Constituição Federal (1988), LDB 9394/96, Parecer CNE/CEB n.11/2000, Pinto 

(2000), e Freire (2002), dentre outros. 

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa, 

descritiva e bibliográfica. O instrumento de coleta de dados será o questionário, composto por 

questões abertas e fechadas. Os participantes da pesquisa são professores e alunos que 

participam da modalidade EJA, na unidade escolar mencionada anteriormente. 

 Portanto, justifica-se o interesse para estudo e pesquisa desse tema, tendo em vista a 

possibilidade de identificar como estão sendo concretizadas as práticas avaliativas na 

Educação de Jovens e Adultos, na escola citada acima e seus resultados para essa população. 

Para apresentação do estudo, organizamos a estrutura da monografia da seguinte 

forma: inicialmente os elementos pré textuais, após os textuais, composto pela introdução, o 

primeiro capítulo que trata da analise conceitual de avaliação de acordo com autores que 

fundamentam o tema. Depois, segue o segundo capítulo trazendo breve contexto histórico da 

educação de pessoas jovens e adultas no Brasil. O terceiro capítulo traz o percurso 

metodológico da pesquisa, seguido de apresentação do universo onde o estudo fora 

desenvolvido e o quarto capítulo apresenta os resultados obtidos acerca da aplicação dos 

instrumentos aplicados e as bases legais da EJA. Finalizando com as impressões do 

pesquisador, nas considerações finais, referências e apêndice 
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CAPÍTULO I - AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

ABORDAGEM CONCEITUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

“A alegria não chega apenas no encontro do 

achado, mas faz parte do processo da busca. E 

ensinar e aprender não pode dar-se fora da 

procura.” Paulo Freire 

 

Avaliar sempre foi e é uma prática complexa nos mais diversos contextos, pois 

expressar um conceito, parecer, uma nota ou um conceito numérico é algo muito difícil e até 

mesmo desafiador por mais que se tenha clareza do que vai ser avaliado e critérios já 

definidos. 

Contudo, se percebe que na educação, apesar dos professores terem clareza em relação 

aos conteúdos programáticos que deverão ser desenvolvidos em suas disciplinas, nem sempre 

e nem todos possuem ou são capazes de elencar critérios de avaliação. Isso implica dizer que 

quando o professor não tem certeza do que ele precisa saber sobre o aprendizado de seu aluno, 

ou seja, se este alcançou os objetivos previstos em determinada disciplina, quais habilidades e 

competências foram capazes de desenvolver e/ou ampliar a maneira que o professor opta 

como prática avaliativa poderá comprometer a verificação do aprendizado de seu aluno. Essa 

realidade é observada infelizmente tanto em turmas regulares do ensino fundamental, quanto 

na modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos. 

Nesse sentido, há a necessidade de se conhecer o conceito de avaliação segundo 

estudiosos que já possuem pesquisas reconhecidas academicamente e verificar de que maneira 

os professores que atuam em EJA compreendem o que é avaliar e como isso tem refletido em 

suas práticas avaliativas. Para isso, buscou-se Libâneo (1994), Piletti (2006), Hoffmann 

(2005), Perrenoud (1999) e Romão (2011). 

 

2.1 Avaliação: abordagem conceitual 

 

A avaliação muitas vezes recebe conceitos variados dos autores que pesquisam e 

estudam essa temática, porém são unânimes em afirmar que a avaliação quando bem utilizada 

tem como objetivo melhorar as práticas educativas/pedagógicas dentro da escola, tanto em 

relação ao trabalho docente quanto ao ensino-aprendizagem destinado aos alunos, pois o 

processo avaliativo bem estruturado e pensado, orienta toda a ação educacional visando 

melhor a qualidade do ensino.  Assim, Libâneo (1994), comenta que avaliação é 
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Uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve 

acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, os 

resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e 

dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar 

progresso, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias (p. 

195). 

 

Conforme o exposto por Libâneo, é preciso que o professor tenha uma prática 

pedagógica direcionada para o acompanhamento do desempenho escolar de seu alunado, 

visando sanar dificuldades de aprendizagem diagnosticadas no decorrer do percurso e o 

processo avaliativo se torna uma atividade necessária que beneficia o trabalho docente. Nessa 

empreitada, Piletti (2006, p. 190), diz que a avaliação é, 

 

Um processo continuo de pesquisa que visa interpretar os conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos alunos, tendo vista mudanças esperadas no 

comportamento, propostas nos objetivos, a fim de que haja condições de decidir 

sobre alternativas do planejamento do trabalho do professor e da escola com um 

todo. 

 

De acordo com Piletti, avaliar representa o momento em que o professor deve 

compreender o que o educando foi capaz de aprender e construir em relação a novos 

conhecimentos e mudanças comportamentais decorrentes destes. 

Segundo Hoffmann (2005), a avaliação é uma reflexão permanente do educador sobre 

sua realidade enquanto docente e do educando na construção do conhecimento. Assim diz ela, 

 

Avaliação é uma reflexão transformada em ação. Ação, essa, que nos impulsiona a 

novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade, e 

acompanhamento de todos os passos dos educandos na sua trajetória de construção 

do conhecimento (p. 17). 

 

Os professores, em sua maioria, infelizmente, não fazem uso das práticas avaliativas 

como uma oportunidade para refletir sobre suas práticas e analisa-las enquanto possibilidade 

para traçar novas estratégias de ensino, caminhos que viabilizem novas maneiras de verificar 

o caminho percorrido pelo aluno para chegar a construção de novos conhecimentos e saberes. 

Perrenoud cita a avaliação como sendo “uma tortura medieval. É uma invenção mais 

tardia, nascida com os colégios por volta do século XVII e tornando indissociável, do ensino 

de massa que conhecemos desde o século XIX com a escolaridade obrigatória (1999, p.09)”.  
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Diante do exposto por Perrenoud (1999), pode-se constatar que as práticas avaliativas 

de fato sempre representaram um problema no contexto escolar, sobretudo, quando 

considerada como uma prática tortuosa, causadora de medo, ansiedade, nervosismo. E, como 

consequência maior se tem a reprovação e a evasão escolar. Essa realidade também é 

vivenciada em turmas de educação de pessoas jovens e adultas, em que o alunado por ser 

muitas vezes incompreendido por seus professores, devido a práticas avaliativas equivocadas 

que acabam comprometendo os resultados do aprendizado dos alunos.  

Para Romão (2011), o processo avaliativo quando bem pensado e estruturado pode 

servir para ressignificar o planejamento pedagógico, os objetivos, métodos e a própria 

avaliação como uma forma de direcionar a prática docente para favorecer o desenvolvimento 

integral do educando e consequentemente melhorar a qualidade do ensino ministrado.  

 

Dependo do processo de avaliação adotado, pode-se recuperar a reflexão sistemática  

sobre o planejamento escolar, sobre metas e objetivos, sobre métodos, sobre 

técnicas, sobre procedimentos, sobre instrumentos de medida e sobre a própria 

avaliação. [...]. Aliás, que outras finalidades tem a avaliação senão estas? ( p.25). 

 

De acordo com os diferentes conceitos de avaliação apresentados acima se vê a 

necessidade de tornar o educador sensível e reflexível em relação a sua prática avaliativa no 

sentido de que este possa pensar sobre a maneira que tem avaliado seus educandos. Nessa 

perspectiva, considerando a modalidade de ensino EJA, é relevante que o educador que atua 

nesse contexto conheça bem a realidade de seus alunos, tenha conhecimento do perfil dos 

alunos conforme o estabelecido na Constituição Federal (1988), Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDBN 9394/96) e de outros documentos que tratam dessa modalidade de ensino. 

A seguir passamos a apresentar a referida modalidade de ensino de acordo com seu contexto 

histórico no cenário da educação no Brasil. 
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CAPÍTULO II - EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E ADULTAS: ASPECTOS 

HISTÓRICOS E LEGAIS 
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O Papel da Avaliação 

“A avaliação escolar, hoje, só faz sentido se tiver o 

intuito de buscar caminhos para a melhor aprendizagem.” 

Jussara Hofman 

 

Para compreendermos porque milhares de brasileiros ainda não possuem formação 

escolar em nosso país é fundamentam conhecermos um pouco de nossa história. Assim, 

julgamos necessária e organizamos no presente capítulo uma breve apresentação do que foi o 

início do sistema de ensino no Brasil e como está organizado nos dias atuais; de como este 

deixou de contemplar e ainda deixa a desejar em relação a inclusão de pessoas adultas em seu 

contexto. Isso, apesar de iniciativas governamentais e privadas conforme verificaremos.  

  

2.1 Educação no Brasil – período Colonial 

 

De acordo com Di Pierro, podemos registrar alguns aspectos no período Colonial em 

relação a educação no Brasil, mesmo assim, fica nítido a ausência de políticas destinadas a 

essa setor.  

A educação popular era responsabilidade da catequese, sendo que o ensino do 

português e ofícios manuais era entregue aos Jesuítas (1549/1759) que, no caso dos indígenas, 

privilegiam as crianças, sem “vícios” e “idolatrias, Predominava a cultura oral, inclusive entre 

as elites, pois a maioria não sabia ler nem escrever. A comunicação pública era feita em 

pregões, os ritos religiosos eram todos verbais, as escolas priorizavam a récita e a 

memorização, os direitos políticos não exigem instrução e sim propriedade e os livros só 

começaram a ser impressos no Brasil em 1808, a partir da vinda da corte portuguesa. 

 

2.2 Educação no Brasil – período Imperial 

 

No período Imperial, com a vinda da Família Real ao Brasil, são criadas instituições 

culturais e educativas com cursos superiores destinadas principalmente às elites, com o 

objetivo de atender as necessidades políticas e econômicas da época. 

Com a promulgação da constituição de 1824, cria-se o ensino primário gratuito (ao 

qual os escravos não tinham acesso), mas o Ato Adicional passou a descentralizar a 

responsabilidade da instrução popular às províncias. 
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Nesse período são criados os primeiros cursos noturnos para adultos, que são obras 

filantrópicas de intelectuais das elites ocupados em regenerar e disciplinar as camadas 

populares (pobres brancos, negros libertos e até mesmo escravos). 

Conforme o Censo de 1872 registra-se 82,6% de analfabetos (80,2% entre os homens 

e 88,5% entre as mulheres) e com a promulgação da Lei Saraiva de 1882, foi vedado o voto as 

pessoas analfabetas. 

Como podemos constatar o período Imperial obteve alguns avanços em relação ao 

Colonial, contudo, não foram tão significativos assim, conforme se esperava para a urgência 

da situação. Já, a partir do período Republicano vamos verificar que o cenário político começa 

a apontar mudanças, apresentando novas perspectivas, ainda que um pouco demoradas para 

acontecer. 

 

2.3. Primeira República: ausência de políticas  

 

No período Republicano, a instrução adquire valor simbólico, sendo percebida como 

atributo distinto das elites e camadas médias urbanas. O analfabetismo (65% na população 

acima de 15 anos) ganha conotação negativa, tido como vergonha e calamidade, e o 

analfabeto é visto como marginal e incapaz. 

Diante dessa situação nacional, intelectuais se mobilizam em prol da instrução e da 

alfabetização das camadas populares entendida como regeneração do povo pela formação 

cívica, moral e higiênica. Então surgem as ligas (Liga Brasileira contra o Analfabetismo, 1915 

e Associação Brasileira de Educação, 1924), que intensificam ações em prol da alfabetização 

da população, com isso expandem-se as redes de ensino e há o aumento das despesas com a 

educação por parte do Estado que passou a se preocupar mais com os problemas do 

analfabetismo do país. Nessa efervescência de luta nasce o Movimento Anarco-Sindicalista, 

no qual trabalhadores se organizam para criar cursos de alfabetização e formação profissional 

para a população mais carente. 

 

2.4 Nova República – Primeiras Políticas 

 

A partir dos acontecimentos citados anteriormente vê-se no cenário brasileiro 

transformações ocorrendo, como o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova que defende 

instrução pública e gratuita para crianças, jovens e adultos, a Frente Negra Brasileira 
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(1931/37) e o Teatro Experimental do Negro (1944) que passaram a incentivar alfabetização 

dos afro-descentes. 

 A Constituição de (1934), estabelece que é dever do Estado provê recursos financeiros 

para o ensino primário extensivo aos jovens e adultos. Com a chegada do Estado Novo (1940) 

surgem as primeiras preocupações com as políticas públicas de alfabetização para jovens e 

adultos que começam a ganhar mais espaço dentro das propostas governamentais, sendo que, 

nesse período também é organizado e estruturado o Ministério da Educação e Saúde. 

No ano de 1945 a Regulamentação do Fundo Nacional do Ensino Primário reserva 

25% dos repasses da União aos Estados à educação supletiva dos adultos. No mesmo ano foi 

criada a UNESCO, que incentiva alfabetização e educação de base. Em 1947, é criado o 

Serviço de Educação de Adultos no Departamento Nacional de Educação, sob comando de 

Lourenço Filho. Tem início a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, que vai até 

1963. 

Contudo, no ano de (1950), o Censo afere que 50,5% da população brasileira não 

sabiam ler nem escrever. Com o objetivo de amenizar essa estatística tem início as Missões 

Rurais e, em 1952, a Campanha Nacional de Educação Rural que tinham como objetivos 

principais a organização social da comunidade, ou seja, despertar o espírito comunitário nas 

localidades rurais para que não se acentuassem as diferenças entre a cidade e o campo, dessa 

forma todo problema dentro da comunidade se resolveria através da autoajuda. 

Nessa década, também foi criado o Serviço de Rádio Educativo Nacional, no ano de 1957 

(SIRENA), e no ano de 1958, foi criada a Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo. Todas essas estratégias foram criadas com o intuito de tentar erradicar o 

analfabetismo no território nacional, porém o que percebemos é muitas dessas campanhas 

acabaram por não atingir os objetivos visados, visto que, por trás dessas ações sempre se 

estiveram propostas de cunho político ou econômico. 

 

2.5 Os Movimentos de Educação e Cultura Popular dos Anos 60 

 

No Brasil, houveram muitos movimentos culturais que influenciaram diretamente na 

educação, sobretudo, na década de 60, assim, apresentamos os mais importantes a seguir. 

Urbanização e industrialização. Participação popular e efervescência política em torno 

das reformas de base. 

Em 1960, tem início o Movimento de Educação e Cultura popular do Recife, sob o 

governo de Miguel Arrais. No ano seguinte o Movimento se estende à Paraíba e Rio Grande 
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do Norte. Em 1961, surge a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, em Natal, 

no governo de Djalma Maranhão e também é criado o Movimento de Educação de Base da 

CNBB. 

No ano de 1962, Paulo Freire, sistematiza o método de alfabetização, a UNE incorpora 

a alfabetização às atividades dos Centros Populares de Cultura. E Paulo Freire, no ano de 

1964, dá início aos preparativos do Programa Nacional de Alfabetização,  

 

 

 

2.6  Mobral e o Ensino Supletivo 

 

 Com o Golpe Militar, na década de 60, há um retrocesso na educação, pois os 

Programas de educação que ora vinham surtindo efeito positivo passam a ser suspenso dando 

espaço a programas que atendam ao novo governo. O governo militar passa a reprimir 

movimentos de educação e cultura popular e faz doações à cruzada de Ação Básica Cristã – 

ABC. 

 Em 1967 é criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, que tinha 

como objetivo maior erradicar o analfabetismo do país instrumentalizando jovens e adultos 

com técnicas de leitura, escrita e cálculo. 

 No ano de 1971 a Lei 5.692 de Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus dedica um 

capítulo ao Ensino Supletivo, que incorpora antigos Exames de Madureza, e cuja doutrina é 

exposta em parecer do CNE, e no final dos anos 70, são criados os Centros de Ensino 

Supletivo e também atividades de educação pelo rádio e TV com o  (Projeto Minerva e 

Ensino Supletivo via Rádio e TV). 
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CAPÍTULO III - ABORDAGEM METODOLÓGICA 
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“Educadores não podem ser produzidos. 

 Educadores nascem.  

O que se pode fazer é ajuda-los a nascer.”  

Rubens Alves 

 

Para conhecermos melhor ás práticas avaliativas dos professores da EJA no município 

de Picos-PI, a partir de agora passaremos a apresentar o local escolhido para o 

desenvolvimento da pesquisa, seus participantes, o tipo de estudo, de instrumentos utilizados 

para a coleta de dados e o método de análise empregado no desvelamento dos dados 

encontrados. 

 

3.1 Universo do estudo 

 

 Figura 01 - Unidade Escolar Terezinha Nunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador, 2017. 

 

A Unidade Escolar Teresinha Nunes fundada em 1969, está localizada na Av. Nossa 

Senhora de Fátima, 496, Bairro Centro, Picos - PI com uma área de 942,45 m², pertencente a 

9ª GRE localizada a Rua São Sebastião, na referida cidade.  

O quadro dirigente da Unidade Escolar é composto por Ana de Araújo Rocha Borges 

(Diretora), Rita Maria de Souza Viana (Diretora Adjunta), Francisca Rhejanne Moura do 
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Vale e Ângela Raquel Feitosa de Alencar (Coordenadoras Pedagógicas), Carla Mayclete 

Anjos Policarpo de Araújo (Secretária). 

As modalidades de ensino são o Ensino Fundamental II do 6º ao 9º ano e EJA Médio 

6ª e 7ª etapas, com um total de 266 (duzentos e sessenta e seis) alunos, distribuídos nos 

períodos matutino, vespertino e noturno. O público estudantil é composto de alunos da zona 

urbana e rural, caracterizando a construção de uma sociedade inclusiva como um processo 

que envolve todos os segmentos sociais, dentre os quais se destacam a família, a 

comunidade e a escola. 

                                                  

Figura 02 - Sala da EJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador, 2017. 

 

Nosso alunado são crianças na faixa etária de 10 a 14 anos de idade para Ensino 

Fundamental II e a partir de 15 anos para alunos da EJA. A maioria dos pais são de baixa 

renda e com grau de instrução mínima. A escola é voltada para uma educação de qualidade 

onde são considerados os conhecimentos trazidos do meio familiar da criança para acrescentar 

aos adquiridos e trabalhados no ambiente escolar desenvolvendo a capacidade crítica dos 

mesmos. 

 

3.2 Participantes do estudo 
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 Para realizar esta pesquisa, os participantes foram escolhidos de acordo com os 

objetivos dispostos anteriormente, por serem os mais apropriados a explicitar as práticas 

avaliativas desenvolvidas na EJA. Assim compõe-se com como participantes, os professores 

dessa modalidade de ensino, somando um total de sete docentes, sendo dois do sexo 

masculino e cinco do sexo feminino.  

 

 

3.3 Caracterização do estudo 

 

O presente estudo de acordo com a temática e os objetivos a que se propõe caracteriza-

se como uma pesquisa de abordagem bibliográfica e pesquisa de campo de cunho qualitativa 

descritiva. 

 Inicialmente se desenvolve a pesquisa bibliográfica no intuito de aprofundar o 

conhecimento referente ao tema em questão. 

Neste sentido, Gil (2010, p. 29) comenta que “a pesquisa bibliográfica é elaborado 

com base em materiais já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos.” Fontes que contribuem significativamente para a organização e elaboração do 

referencial teórico do trabalho. 

O estudo também se configura como uma pesquisa de campo, onde se vê que o 

desenvolvimento de uma pesquisa de campo exige um planejamento geral e um plano 

específico para a coleta de dados, bem como um relatório escrito das várias etapas da 

pesquisa, incluindo os resultados.  

Nesse sentido, Marconi (2006, p.125) define que, 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimento acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou ainda, 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

 

 

Trujillo (1982 apud. Marconi 2006 p.83) alerta que, 

 

A pesquisa de campo propriamente dita não deve ser confundida com a simples coleta 

de dados (esta última corresponde à segunda fase de qualquer pesquisa); é algo mais 

que isso, pois exige contar com controles adequados e com objetivos preestabelecidos 

que discriminam suficientemente o que deve ser coletado. 
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A seguinte pesquisa também se apresenta como qualitativa, onde Richardson (2007, p. 

79), enfatiza que esse tipo de estudo justifica, 

 

[...] sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno 

social (...) podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

intenção de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais, (...) e em maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos 

 

 Dessa forma, a abordagem qualitativa se encarrega por explicitar os fenômenos 

sociais, a dinâmica de suas vivências e suas particularidades em maior profundidade. 

De acordo com Andrade a pesquisa descritiva, 

 

Delineia o que é”- aborda também os aspectos que é: observar, registrar, analisar, 

classificar e interpretar, sem que o pesquisador interfira neles. Isto significa que os 

fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não manipulados pelo 

professor. Objetivando o funcionamento no presente e inclui-se entre as pesquisas 

descritivas a maioria das desenvolvidas nas ciências humanas e sociais, as pesquisas 

de opiniões, as mercadológicas, os levantamentos socioeconômicos e psicossociais. 

(2010,p.20 ). 

 

Enquanto ferramenta para obtenção de informações sobre o tema optou-se pelo uso do 

questionário estruturado e a observação. Segundo Andrade  o questionário “é um instrumento 

de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.” (2006, p.98). 

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2007, p. 117), 

 

Os questionários podem servir como uma fonte complementar de informações, 

sobretudo na fase inicial e exploratória da pesquisa. Além disso, eles podem ajudar a 

caracterizar e a descrever os sujeitos do estudo, destacando algumas variáveis como 

idade, sexo, [...]. 

 

 

Conforme o os objetivos elencados, pretende-se analisar os dados obtidos através do 

questionário, a partir da análise de conteúdo, que de acordo Chizzotti (1998), o objetivo desse 

método “é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou 

latente, as significações explícitas ou ocultas” (p. 98). Assim poderemos fazer uma análise 

mais aprofundada dos depoimentos dos participantes desvelando seu conteúdo manifesto.  
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CAPÍTULO IV - PERCEPÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DA EJA – 

FALA DOS PROFESSORES 
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“Ser professor é ... enxergar  

potencial onde outros  

enxergam caso perdido” 

(Roseli Fortunato Mestre) 

 

Abordar o contexto da Educação de Pessoas Jovens e Adultas, também requer 

conhecer de que maneira a presente modalidade de ensino é concebida pelos atores que fazem 

o cotidiano escolar. Nesse respeito, aplicou-se questionário a 10 (dez) professores que atuam 

na referida modalidade de ensino, na Unidade Escolar Terezinha Nunes. O instrumento é 

organizado a partir dos dados de identificação dos participantes e de 5 (cinco) questões 

abertas que visam conhecer a percepção de tais professores sobre avaliação, as funções da 

avaliação, os procedimentos metodológicos, instrumentos de verificação da aprendizagem e, a 

análise que o docente faz do resultados das avaliações aplicadas em sala de aula. 

Conforme mencionado anteriormente foram aplicados 10 (dez) questionários, no 

entanto obtivemos o retorno de 7 (sete). Sendo que temos a seguinte apresentação (idade, 

sexo, graduação, especialização, tempo de magistério, tempo de atuação em turma de 

educação de jovens e adultos), em relação aos participantes do estudo que a partir de agora 

passaram a ser identificados como P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. 

Quadro 01 – Apresentação dos participantes do estudo 

Idade Sexo Graduação Especialização T M TA - EJA 

31 M Matemática - 10 anos 3 anos 

36 F Ed. Física Esporte escolar + 10 anos 1 ano 

33 M Biologia Gestão em Saúde 3 anos 3 anos 

29 F História História Geral 6 anos 6 anos 

31 F Letras/inglês Língua Estrangeira 12 anos 7 anos 

37 F Química Biologia e Química 15 anos 3 anos 

26  F Geografia  - - 1 ano 

Fonte: arquivo do pesquisador, 2017. 

Conforme podemos observar, os professores que atuam na modalidade EJA, 

apresentam uma faixa etária entre 26 e 37 anos. A maioria é do sexo feminino (5) enquanto 

apenas (2) são do sexo masculino. Todos os professores possuem graduação, sendo que 5 

também apresentam especializações. O tempo no magistério é bem considerável, o que pode 
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colaborar para um bom desempenho na profissão, enquanto o período de atuação na 

modalidade EJA varia de 1 a 7 anos. 

Quadro 02 – Conceito de avaliação 

Professor Pergunta Resposta 

P1  

 

 

 

 

 

 

 

Conceitue avaliação 

Meio de avaliar o andamento da sala de aula. 

P2 É a maneira de encontrar para verificar o nível de 

aprendizagem dos alunos. 

P3 Avaliar é um processo em que se busca identificar 

de forma quantitativa e qualitativa o 

conhecimento adquirido pelo discente dos 

conteúdos ministrados. 

P4 A avaliação faz parte do processo educacional, 

pois orienta o professor durante o seu trabalho. A 

avaliação não é uma mera prova, mas sim uma 

análise do desenvolvimento educacional. 

P5 É uma maneira como podemos classificar o 

acompanhamento dos alunos. 

P6 Avaliação é o método de verificação de 

competências construídas pelos alunos. 

P7 Processo de análise do aprendizado e 

desenvolvimento do aluno. 

  

Fonte: arquivo do pesquisador, 2017. 

Analisando as respostas dos participantes, observamos que a concepção sobre o 

conceito de avaliação foi utilizado pela maioria dos professores como um instrumento de 

“avaliar” (P1), “verificar” (P2) e “classificar” (P5), a aprendizagem dos alunos. Somente a 

resposta do (P4), foi além, enfatizando que a avaliação não se configura apenas em verificar o 

andamento do desenvolvimento educacional dos discentes, mas “orienta o professor durante o 

seu trabalho”. Quando concebida por esse viés, a avaliação também se torna em um método 

avaliativo do próprio trabalho do professor, servindo com uma ferramenta de reflexão sobre a 

prática pedagógica e como um meio de buscar aperfeiçoar/melhorar a qualidade do ensino que 

está sendo ministrado em sala de aula e consequentemente o aprendizado dos alunos. 
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Quadro 03: Funções da avaliação  

Professor Pergunta Resposta 

P1  

 

 

 

 

 

De que maneira você faz 

uso das funções da 

avaliação para lhe auxiliar 

em relação a tal 

procedimento? 

Todos possíveis dentro da possibilidade da 

turma acompanhar. 

P2 Através da participação e interesse dos 

alunos durante as aulas práticas e teóricas. 

P3 Utilizo a avaliação como um instrumento 

em que busco mediar e ou adequar os 

conteúdos ministrados, bem como busco me 

auto avaliar a fim de melhorar minha 

didática. 

P4 Avaliação me permite observar o que os 

alunos estão absorvendo sobre os conteúdos 

ensinados e também o melhor método de 

ensino. 

P5 Utilizo-a diariamente em minha aula. 

P6 Por meio de observações do 

comportamento, desenvolvimento e 

interesse dos alunos. 

P7 Através das provas, resoluções de atividades 

extraclasse e participação em sala. 

  

Fonte: arquivo do pesquisador, 2017. 

Dentre as respostas dos participantes vale destacar a fala do (P3), “utilizo a avaliação 

como um instrumento em que busco mediar e ou adequar os conteúdos ministrados, bem 

como, busco, me auto avaliar a fim de melhorar minha didática” e (P4), “avaliação me 

permite observar o que os alunos estão absorvendo sobre os conteúdos ensinados e também o 

melhor método de ensino”. Essa percepção que esses professores têm em relação ao processo 

avaliativo, faz-nos entender a preocupação que possuem com o trabalho em sala de aula, pois 

ao perceberem que o processo avaliativo também favorece ao professor se auto avaliar e 

perceber o melhor método de trabalhar o conteúdo com os alunos, eles podem estar 
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melhorando sua prática, sua didática, principalmente junto aos alunos da EJA que necessitam 

desse olhar mais reflexivo por parte dos professores e também da escola. 

 

Quadro 04: Procedimentos de avaliação 

Professor Pergunta Resposta 

P1  

 

 

 

 

 

 

Como acontece a 

avaliação em turmas de 

EJA 

Qualitativa e quantitativa. 

P2 Os alunos são avaliados através de atividades 

escritas, através de sua participação nas aulas 

práticas. 

P3 Em duas etapas – a primeira avalio o aluno 

qualitativamente por meio de critérios pré-

determinados; a segunda quantitativamente 

por exames bimestrais. 

P4 Infelizmente não podemos inovar e 

revolucionar o processo de avaliação, pois 

temos que seguir as regras que nos são 

impostas pela 9ª GRE.  

P5 Faço acompanhamento nas aulas e avaliações 

escritas mensais. 

P6 Por métodos qualitativos (frequência, 

participação, análise de discussões e 

atividades), e qualitativos (provas escritas, 

trabalhos individuais e com grupos). 

P7 O processo de avaliação acontece de forma 

qualitativa e quantitativa. 

  

Fonte: arquivo do pesquisador, 2017. 

Nas falas dos participantes são destacados enquanto instrumentos avaliativos as 

“atividades escritas, [...] participação nas aulas práticas” (P2), “avaliações escritas mensais. 

avaliações escritas mensais” (P5), “provas escritas, trabalhos individuais e com grupos” (P6). 

Alguns enfatizaram os aspectos qualitativos e quantitativos que deve envolver o processo 

avaliativo, já o participante (P4) fez uma ressalva muito interessante ao dizer que, 



39 
 

“infelizmente não podemos inovar e revolucionar o processo de avaliação, pois temos que 

seguir as regras que nos são impostas pela 9ª GRE”. Essa é uma situação corriqueira dentro do 

sistema educacional, já que em muitos casos o currículo que é planejado para a escola não 

envolve a participação dos professores que atuam na instituição e todo processo educativo de 

certa forma fica engessado dentro dos parâmetros que são estabelecidos pelo sistema de 

ensino e cabe ao professor apenas cumprir o que foi colocado em pauta no que diz respeito ao 

currículo e os procedimentos avaliativos. 

Contudo, o professor enquanto profissional reflexivo e comprometido com o ensino-

aprendizagem de seus alunos, deve adequar os instrumentos avaliativos as peculiaridades de 

cada aprendiz, especialmente ao público alvo da EJA, que necessitam de estímulos para 

prosseguirem com os estudos e nesse caso o processo avaliativo deve ser flexível com 

abordagem qualitativa se sobrepondo aos aspectos quantitativos. 

Quadro 05: Instrumentos de avaliação 

Professor Pergunta Resposta 

P1  

 

 

 

 

 

Quais os instrumentos de 

avaliação são usados em 

suas práticas avaliativas? 

Trabalhos, frequência, prova, atividades em 

sala. 

P2 Grupo de discussão, trabalho em equipe, em 

dupla e individual, provas escritas e práticas. 

P3 Exame qualitativo (prova, leitura de textos, 

vídeo aula com discussões) 

P4 O debate em sala de aula, o desenvolvimento 

de oficinas, trabalhos individuais e em grupo, 

e a verificação através de provas. 

P5 Faço uso do qualitativo principalmente, mas 

utilizo também avaliações escritas. 

P6 Trabalhos em grupo e individuais, pesquisas, 

relatórios, debates, prova escrita. 

P7 Participação, presença, socialização e 

questionários descritivos. 

  

Fonte: arquivo do pesquisador, 2017. 
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 Os instrumentos avaliativos que se destacaram nas falas dos participantes foram a 

prova escrita, trabalhos em grupo e individuais, debates, dentre outros. Percebemos que existe 

uma variedade significativa de atividades que os professores da EJA, utilizam para avaliar o 

aprendizado dos alunos dessa modalidade de ensino, o que certamente torno esse processo 

mais dinâmico e termina por favorecer as peculiaridades e necessidades de aprendizagem 

dessas pessoas.  

Quadro 06: Avaliação dos resultados do processo avaliativo. 

Professor Pergunta Resposta 

P1  

 

 

 

 

Como você avalia o 

resultado do processo 

avaliativo enquanto 

instrumento de 

aprovação ou 

reprovação escolar?  

O sistema faz com que seja bom para o Estado 

e para o aluno. 

P2 Não se pode medir o aprendizado somente 

através de atividades escritas, ela deve ser 

contínua. 

P3 Ainda deixa muito a desejar porque não se 

busca de forma holística, identificar todos os 

aspectos do aluno.  

P4 No nosso contexto, a avaliação como 

instrumento de aprovação ou reprovação 

escolar não corresponde ao significado real do 

termo avaliar. Existem diversas formas de 

avaliar e as escolas ainda estão presas a uma 

herança da tendência tradicional que busca 

resultados das provas para qualificar os alunos. 

P5 Isso é muito regular, é necessário se avaliar o 

aluno, cabe ao professor adequar o método. 

P6 Como instrumento falho que não mostra 

realmente o aprendizado do aluno. 

P7 É necessário, visto que boa parte dos alunos 

necessitam passar por um processo avaliativo 

seja ele através das provas ou socialização com 

a turma. 
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Fonte: arquivo do pesquisador, 2017. 

 A partir do exposto pelos participantes o processo avaliativo ainda não conseguiu 

cumprir com real objetivo, visto que, de acordo com suas falas o sistema se beneficia do tipo 

de avaliação que é realizado dentro das escolas e a prova escrita não consegue quantificar o 

aprendizado e nem o desenvolvimento dos alunos, pois esse processo avaliativo precisa ser 

“contínuo” (P2).  “No nosso contexto, a avaliação como instrumento de aprovação ou 

reprovação escolar não corresponde ao significado real do termo avaliar. Existem diversas 

formas de avaliar e as escolas ainda estão presas a uma herança da tendência tradicional que 

busca resultados das provas para qualificar os alunos” (P4).  

A colocação dessa fala pelo participante, resume claramente a concepção de avaliação 

que é adotada dentro das instituições de ensino do nosso município, o que colabora para a 

efetivação de uma prática pedagógica precária e descomprometida com o aprendizado que se 

torna um ato meramente mecânico de transmissão de conteúdo.  

 

4.1 Bases legais da Educação de Jovens e Adultos 

 

A educação de pessoas jovens e adultas no Brasil sempre foi vista no cenário nacional 

como uma forma do governo reparar os danos morais, educacionais e sociais sofridos por 

homens e mulheres que abandonaram os bancos escolares em prol do desenvolvimento do 

país. Com isso, aos poucos se foi instaurando o pensamento e a cultura de que havia a 

necessidade de mudança a esse respeito. Daí o surgimento de políticas públicas voltadas para 

a EJA na perspectiva de amenizar o quadro de analfabetismo em nosso país. Para o presente 

estudo será considerado os aspectos legais dessa modalidade de ensino com base na 

Constituição Federal (1988), LDB n. 9394/96, Parecer CNE/CEB n. 11/2000.  

Assim, na Constituição Federal de 1988, Artigo n. 208, inciso I é garantido como 

dever do Estado “ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. Aqui fica explicito a 

responsabilidade do Governo no que diz respeito a oferta do ensino aos que a ele não tiveram 

acesso na idade adequada. 

A LDB n. 9394/96, menciona a EJA no Título III, Artigos 4º e 5º, ressaltando esta 

modalidade de ensino como parte do Ensino Fundamental, obrigatória, gratuita aos que não 

usufruíram deste na idade própria. Compete aos Estados e Municípios em regime de 
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colaboração com a União e demais entidades sociais que desejarem oferecê-lo (associações 

comunitárias, sindicatos e outros). 

Conforme a LDB e, em consonância com a Constituição Federal (1988), a educação 

de pessoas jovens e adultas é vista como modalidade de ensino e será ofertada em regime de 

colaboração entre a esfera municipal, estadual e a federal. 

Contudo, a União acaba eximindo-se de sua responsabilidade ao buscar tal parceria em 

virtude de que essa situação lhe viabiliza também a divisão de despesas financeiras, ou seja, a 

contrapartida. Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de outras instituições além da 

escola oferecerem tal ensino. Com essa atitude se corre o risco da desqualificação do ensino, 

pois é sabido que nem sempre as pessoas apresentam formação profissional para atuar como 

professor. E outro equívoco maior presente é de que qualquer pessoa pode dar aula, basta ter 

boa vontade, um quadro e pincel, deixando de lado a questão da formação docente, 

metodologia de ensino, material didático e instrumentos de avaliação coerentes para este fim.  

Outra referência sobre a EJA se faz na Seção V do Capítulo II, Artigo 37 - § 1º e § 2º e 

Art. 38 - § 1º Incisos I e II e, § 2º (LDB n. 9394/96, p.15), onde a educação para esses sujeitos 

é assegurada a todos que não tiveram acesso e permanência na idade própria, sendo esta 

gratuita, com o currículo apropriado aos interesses dos educandos, de acordo com sua 

experiência de vida e trabalho. Os conhecimentos adquiridos no decorrer de sua vida serão 

reconhecidos através de exames supletivos desde que atendam a base nacional de ensino. 

Esta modalidade de ensino deve ser promovida com o intuito de contemplar as pessoas 

(semi) analfabetas, através de uma educação de qualidade que lhes propicie formação pessoal 

e profissional adequada para que possam ter uma participação significativa na sociedade. No 

entanto, além do ensino presencial nas escolas, se vê a oportunidade para a certificação dos 

conhecimentos através de exames de conteúdos. Isso impossibilita averiguar se o aluno 

realmente aprendeu o conteúdo e se foi capaz de desenvolver habilidades e competências a 

partir destes. O que é feito no âmbito presencial, ou seja, em sala de aula. 

Enquanto contribuição com políticas públicas para a EJA, o Conselho Nacional de 

Educação emite um parecer específico para a educação de jovens e adultos – Parecer 

CNE/CEB n. 11/2000, tendo como relator o professor Carlos Roberto Jamil Cury. 

Neste a Educação de Jovens e Adultos é vista como uma, 

 

Dívida social que 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 (...) a ausência de 

escolarização não pode e nem deve justificar uma visão preconceituosa do analfabeto 

ou iletrado como inculto (...), deixando claro que essa modalidade de ensino é parte da 

Educação Básica, considerando o termo modalidade como diminutivo de modus 
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(modo, maneira) e expressa uma pequena medida dentro de uma forma própria de ser. 

Ela é, assim, um perfil próprio, uma feição especial diante de um processo 

considerado padrão (Parecer 11/2000). 

 

 

A essa modalidade de ensino, se deve somar a ampliação da formação do ser, 

enquanto cidadão e cidadã, a superação das diferenças sociais, a qualidade na formação 

profissional, metodologia de ensino adequada à realidade, integração e desenvolvimento dos 

diversos saberes aprendidos no decorrer da vida. Para isto, é necessário que os educadores que 

atuam na EJA estejam comprometidos com um ensino emancipador, voltados para as camadas 

populares.  

Os educadores de EJA precisam modificar o discurso entre o falar e fazer 

possibilitando aos educandos demonstrarem seu potencial como cidadãos, conforme salienta 

Pinto, 

 

O educador de adultos tem que admitir sempre que os indivíduos com os quais atua 

são homens normais e realmente cidadãos úteis. Tem de considerar o educando não 

como um ser marginalizado, um caso de anomalia social, mas, ao contrário, como um 

produto normal da sociedade em que vive (2000, p, 82). 

 

Dessa maneira, para que estes cidadãos e cidadãs sejam criativos e autônomos é 

necessário que o processo educacional seja pautado na reflexão crítica sobre a prática, que é 

segundo Freire (2001), saber indispensável à prática educativa democrática. É nesse sentido 

que se percebe a relevância de uma prática avaliativa que averigue até que ponto o educando 

de EJA aprende e como aprende, pois a intenção para essa modalidade de ensino não é a de 

decorar conteúdos, mas sim fazer com que os alunos os compreendam como parte integrante 

do seu processo de cidadania. Colocando a educação como um projeto para a melhoria de 

qualidade de vida e possibilidade de transformação da sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Avaliar é algo complexo de dinâmico que nos permite fazer várias leituras em 

decorrência de uma determinada situação. Quando nos deparamos com o contexto escolar, 

onde os professores possuem enquanto prática pedagógica a incumbência de estar verificando 

e ao mesmo tempo registrando numericamente o desempenho escolar de seus alunos, 

constatamos que a avaliação da aprendizagem ainda é uma situação no ambiente escolar que 

para muitos professores é um ato burocrático, no sentido de que nem sempre há 

comprometimento educacional e político por parte de quem avalia. 

Assim, a proposta de conhecer como se dá o processo de avaliação da aprendizagem 

no cenário da Educação de Pessoas Jovens e Adultas nos permitiu fazer uma análise de como 

está prática tem sido evidenciada desde o período Colonial até os dias atuais. Dessa maneira, 

observa-se que no aspecto histórico nunca houve uma preocupa com a educação formal da 

pessoa adulta, pois a ela sempre lhe foi concedido apenas o básico no que diz respeito a 

aquisição de conhecimentos necessários para uma formação escolar digna, ou seja, que 

viabilizasse sua forma humana, técnica, política e cidadã. 

A fragilidade existente na educação de jovens e adultos é algo comprovado através dos 

aspectos legais. Pois de acordo com os documentos analisados no estudo, o descaso pelo 

aluno adulto ainda é comprovado em leis que asseguram o direito de estudar, mas que na 

prática não se preocupam com a qualidade do ensino que será repassado a estes educandos. O 

conjunto de documentos legais sobre a EJA permite compreendermos o quanto o Estado 

carece de iniciativas que deem condições do aluno ser acolhido num ambiente escolar que 

retrate sua realidade, no sentido de uma formação docente adequada, instrumentos didáticos 

que possibilitem um olhar mais objetivo para o contexto de pessoas adultas que desejam e 

precisam aprender, adquirir conhecimentos formais e aplicá-los no seu cotidiano. É necessário 

que os conhecimentos formais atendem também a formação de jovens e adultos nos aspectos 

que dizem respeito a qualidade de vida, reconhecimento social e atuação profissional. Isso no 

cenário da EJA vem sendo posto como medida paliativa e não política de educação. 

Diante do exposto, dos resultados apresentados em nosso estudo nos aspectos 

históricos e legais, verificamos que a prática de professores que atuam na modalidade de 

ensino Educação de Jovens e Adultos, não poderia distanciar-se do que está vigorando até o 
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presente momento. Pois, os professores participantes do estudo, demonstram em sua prática 

pedagógica não estarem devidamente preparados para lidar com o público em questão. 

Observou-se a ausência de uma ação pedagógica que busque permitir ao aluno não apenas o 

acesso ao ambiente escolar, mas que esse seja algo interessante e ao mesmo tempo relevante 

para o educando. 

Nesse respeito, vemos que os participantes do estudo são profissionais jovens, 

possuem formação acadêmica em diferentes áreas do conhecimento, e que alguns apesar de 

terem atuando a um determinado tempo no exercício do magistério, possuem poucos anos de 

atuação na EJA. E, para a maioria destes a avaliação representa a verificação e classificação 

formal de conhecimentos, ou seja, se restringem mais aos aspectos quantitativos do que os 

qualitativos, reduzindo a possibilidade de diferentes percepções de como o aluno aprende e 

aplica os conteúdos formais.  

No que diz respeito as práticas avaliativas desenvolvidas por esses professores, são 

momentos impregnados de orientações técnicas e burocráticas que não promovem um olhar 

diferenciado além do que permitem as expressões numéricas. Tais práticas avaliativas estão 

estabelecidas através de provas, seminários, relatórios, trabalhos individuais e em grupos, 

pontuação por participação.  Ao constatarmos práticas de avaliação de aprendizagem que não 

tem contribuído para o desenvolvimento pleno do educando de EJA, vê-se que em seus 

discursos os professores estão cientes de que tais práticas não permitem verificar o que o 

aluno realmente aprendeu, que de são realizadas abordagens quantitativas em detrimento dos 

aspectos qualitativos, por isso são falhos. 

Portanto, ao termino deste estudo monográfico podemos inferir que em relação as 

práticas avaliativas dos professores de pessoas jovens e adultas, é preciso que se tome um 

posicionamento diferenciado a esta prática pedagógica. O educador pensa estar avaliando o 

aprendizado de seu aluno de maneira adequada, mas diagnosticamos que tais procedimentos 

são falhos e acabam promovendo a evasão escolar. É claro que no que tange a evasão existem 

outros fatores que interferem, mas o professor deve buscar inovar sua prática no sentido de 

viabilizar ao aluno acesso e permanência no ambiente escolar através de uma educação que 

acolha suas peculiaridades. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

 

 

Ofício. nº 005/2017                                              Picos (PI), 17 de Outubro de 2017. 

 

De: Profª Ma. Isabel Cristina de Aguiar Orquiz 

Para: ______________________________________________________ 

Assunto: Autorização para realização de Pesquisa Monográfica 

 

A realização de pesquisa monográfica configura-se como um momento em que os 

acadêmicos estão concluindo suas atividades relacionadas com sua formação no Ensino 

Superior. Para isso, o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC requer do acadêmico 

aprofundamento teórico e prático no que diz respeito ao objeto de seu estudo. O tema em 

questão é “AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE PESSOAS 

JOVENS E ADULTAS: concepções e práticas de professores da U. E. Terezinha Nunes, 

Pico/PI” – desenvolvido pelo acadêmico Celiomar Borges Leal, do X período do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, UFPI/CSHNB, Picos/PI. 

Nesse sentido, solicitamos sua autorização para realização de pesquisa 

monográfica junto a esta instituição escolar, no que tange a aplicação de questionário aos 

professores, observação em sala de aula e análise documental (instrumentos de avaliação).  

Agradecemos desde já sua compreensão e colaboração em nos ajudar na concretização 

deste estudo que certamente trará grandes benefícios para sua instituição como para os 

professores em processo de formação inicial. 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

______________________________________________ 

Profª Isabel Cristina de Aguiar Orquiz 

Orientadora do TCC – Pedagoga 

SIAPE 2574 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

 

Questionário aplicado aos professores 

 

Idade:_________                            Sexo: (    ) F      (     ) M 

Graduação:____________________     

Especialização:_________________________________ 

Tempo de magistério:_____________________________ 

Tempo de atuação em turmas de EJA:___________________________________ 

 

1.Conceitue avaliação 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.De que maneira você faz uso das funções da avaliação para lhe auxiliar em relação a tal 

procedimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.Como acontece a avaliação da aprendizagem em turmas de EJA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
______  

4.Quais os instrumentos de avaliação são usados em suas práticas avaliativas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Como você avalia o resultado do processo avaliativo enquanto instrumento de aprovação 

ou reprovação escolar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_ 
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