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RESUMO 

 
 

O presente trabalho tem como objetivo geral compreender os limites e as 
possibilidades para utilizar a avaliação na EJA em uma perspectiva formativa. Os 
objetivos específicos delimitados foram: perceber as dificuldades que interferem na 
realização de uma avaliação formativa nesta modalidade de ensino; identificar as 
concepções que os alunos e professores da EJA têm sobre a avaliação da 
aprendizagem; confrontar as orientações expressas no manual do professor (MEC) 
com a prática vivenciada; perceber se a avaliação vivenciada nesta modalidade de 
ensino se encontra em uma perspectiva formativa ou classificatória. Para orientar o 
estudo utilizou-se os pressupostos da abordagem qualitativa e como procedimentos: 
a análise documental dos cadernos de orientação aos professores da EJA 
fornecidos pelo estado, o Projeto Político Pedagógico da instituição pesquisada e as 
provas realizadas em sala de aula, ainda um questionário para alunos e professor. 
Por meio desta pesquisa, foi possível constatar que os alunos da EJA sabem que a 
avaliação é importante para a sua aprendizagem, mas, ainda relacionam esta com a 
prova que lhe atribuirá uma nota, classificando-o como forma de promoção de uma 
série para outra. A professora participante da pesquisa faz tentativas de praticar uma 
avaliação em uma perspectiva formativa, superando a visão classificatória. 
 

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. EJA.  Professor. Aluno. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que surgiu a 

partir da necessidade de ofertar e de qualificar o indivíduo que não teve um mínimo 

de condições de estudar, pois precisou trabalhar para garantir o sustento de sua 

família, ou não concluiu os estudos no tempo adequado, entre outros motivos. 

Muitos são os adultos e idosos que não possuem conhecimento mínimo de 

leitura e escrita. Com o advento das grandes indústrias e com a urbanização, o 

trabalho braçal passou a ser substituído pela máquina e, desta forma, as empresas 

começaram a exigir um mínimo de escolaridade de seus funcionários. Hoje, esses 

trabalhadores precisam de conhecimentos para manusear e operar as máquinas 

adequadamente sem causar danos e consequentes prejuízos para a empresa. 

Para atender as necessidades desse indivíduo, surge a EJA (Educação de 

Jovens e Adultos), como consta no artigo 37 na LDB 9394/96: 

 

§ 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. 

 

Porém, muitas são as preocupações e os problemas encontrados, pois esta 

modalidade não vem recebendo o apoio necessário das autoridades vigentes, razão 

que acarreta diferentes problemas como, por exemplo, a falta de profissionais 

qualificados para mediar a interação entre jovens, adultos e idosos que, na maioria 

das vezes, costumam trocar ideias e relatar experiências vivenciadas ao longo de 

sua vida. 

Dentre os fatores que intermeiam o processo de ensino e aprendizagem e  

que merecem atenção a avaliação é um instrumento que requer cuidado, pois, 

dependendo do entendimento, pode auxiliar tanto o aluno como o educador da EJA 

em suas ações ou servir apenas para classificar e atribuir um valor. 

No cenário percebido ainda como classificatório, em que a avaliação se 

encontra, surge o paradigma de que ela deve ser para o aluno um instrumento de 

importante significado, pois por intermédio dela ele poderá refletir acerca de sua 

aprendizagem, dos acertos e dos erros considerando a avaliação como um 
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instrumento indicador de suas principais dificuldades e auxiliar na superação das 

dificuldades. 

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. 

 

Em nossa realidade escolar, a avaliação está um pouco distante deste 

entendimento, pois ainda é usada como uma forma para se obter notas. 

Para avaliar a aprendizagem e refletir sobre a formação do aluno, os 

educadores usam, em sua maioria, a prova, geralmente como um instrumento de 

medição, classificação e de quantificação, um instrumento apenas para designar o 

grau atingido, por meio de números. 

De uma forma geral, os alunos também já entram em sala de aula com a 

crença de que a avaliação se dá apenas, por meio de provas, para atribuição de 

nota e passar de uma série para outra. 

Neste cenário, em que 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. 

Como tais situações ainda acontecem, frequentemente, nas salas de aula e 

por conviver com pessoas que também estudam na EJA e apresentam 

entendimentos sobre a avaliação semelhantes aos descritos, surgiu o interesse em 

investigar aspectos relacionados a essa temática neste trabalho. 

Um dos fatos que chamou a atenção foi a partir da experiência com um 

aluno que estava com sua prova de matemática em mãos, mostrando sua nota (de 

10, tirou 6). Ao observar os conteúdos “cobrados” na prova, foi possível perceber 

que as questões de multiplicação estavam corretas, no entanto foi grande a surpresa 

ao constatar que as questões que envolviam divisão estavam incorretas. Tratar 

sobre o tema divisão era estressante para ele, pois apresentava dificuldades, neste 
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conteúdo, e então preferia se esquivar. Mesmo não sabendo divisão, ao final do ano 

letivo, ele foi aprovado em matemática, pois atingiu a média 6. 

Diante deste quadro, percebe-se quão importante vem a ser o entendimento 

sobre a função da avaliação na EJA para o professor e para o aluno, bem como 

confrontar as orientações contidas no manual do MEC, quais caminhos devem 

percorrer, que tipo de avaliação realizar para que possa ajudar estes alunos, em seu 

processo de aprendizagem, para que esta não seja parcial. 

Assim, tendo em vista uma avaliação que tenha como foco a aprendizagem 

do aluno, foi feito o seguinte questionamento: como proceder com a avaliação, em 

específico na EJA, para que ela auxilie na construção da aprendizagem e na 

superação dos obstáculos vivenciados pelo aluno? 

  Para tanto este trabalho tem como objetivo geral compreender os limites e 

as possibilidades para se utilizar a avaliação na EJA em uma perspectiva formativa. 

Os objetivos específicos estabelecidos foram: 

1-  Constatar as dificuldades que interferem na realização de uma 

avaliação formativa nesta modalidade de ensino; 

2-  identificar as concepções que os alunos e professores da EJA 

têm sobre a avaliação da aprendizagem; 

3- confrontar as orientações expressas no manual do professor 

(MEC) com a prática vivenciada; 

4- verificar se a avaliação vivenciada nesta modalidade de ensino 

se encontra em uma perspectiva formativa ou classificatória; 

Como procedimento metodológico, a opção foi por trabalhar pressupostos da 

abordagem qualitativa que, segundo Severino (2007. p. 119), refere-se ao conjunto 

de metodologias, envolvendo eventualmente diversas referências epistemológicas 

na modalidade estudo de caso que, nesta pesquisa, refere-se a um caso em 

particular: a avaliação na EJA.  

Dentre os procedimentos de coleta de dados, destaca-se a observação, o 

procedimento que permitirá o acesso aos fenômenos estudados. Neste caso o que 

observou- se foi o processo avaliativo em uma sala da EJA, a maneira como a 

avaliação é vista tanto por professores como por alunos como formativa ou 

classificatória. Ainda neste processo de observação, procurou-se analisar os 

momentos de realização de atividades avaliativas, a aplicação da prova, e a 

intervenção numa sala da EJA. 
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A análise documental foi outro procedimento utilizado no qual se buscou 

realizar um estudo dos documentos (material do MEC, o projeto politico pedagógico 

da escola, as provas e atividades aplicadas na EJA).  

A aplicação de um questionário com questões para a professora e para os 

alunos teve como objetivo obter informações que permitissem maior conhecimento 

sobre a realidade vivida pelo aluno e pelo professor, em relação ao que pensam 

sobre a avaliação e se ela ainda é de forma classificatória e excludente, por meio de 

notas, ou se a visão está mudando nesta modalidade de ensino. 

Assim, o primeiro capítulo apresenta o contexto da avaliação da 

aprendizagem e os percursos como colaboradora no processo de ensino e de 

aprendizagem, enfocando as possibilidades para a EJA. 

No segundo capítulo, são expressos os conteúdos propostos pelo material 

da EJA elaborado pelo MEC, os documentos referentes a esta modalidade de 

ensino, o Projeto Politico Pedagógico da instituição, e as leis refutando o que foi 

observado em campo, e os resultados obtidos a partir da pesquisa realizada. 

As considerações finais expressam o caminho percorrido e os apontamentos 

que permitem algumas conclusões ainda que parciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1   OS PERCURSOS DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: ALGUNS 

APONTAMENTOS 
 
Estudos demonstram que, durante muito tempo, a avaliação foi vista por 

educadores e educandos como forma de designar ao aluno uma nota e classificá-lo 

como bom ou ruim, entendendo que sua função era medir os conhecimentos 

adquiridos. Os alunos ainda consideram a avaliação como medida que quantifica a 

aprendizagem quando, na verdade, deve qualificar, ou seja, além de preocupar-se 

com a nota, é primordial ao aluno interessar-se por aquilo que precisa aprender. 

 Medir, como explica Hadji (2001), significa “atribuir um número a um 

conhecimento ou a um objeto de acordo com uma regra logicamente aceitável, 

implicando que o objeto ou acontecimento pode ser apreendido sob uma única 

dimensão, isolável, capaz de receber uma escala numérica”. 

 Haydt (1992) expressa que, na década de 40, o aperfeiçoamento dos 

instrumentos de medida em educação e o impulso dado na elaboração e aplicação 

de testes tornaram-se propulsores da avaliação como um processo de mensuração, 

porém havia limitações e, segundo a autora, nem todos os aspectos da educação 

podem ser medidos.  

A partir de 1960, o termo avaliar, segundo a autora, assumiu novas 

dimensões, por meio dos grupos de estudo que foram organizados nos Estados 

Unidos para elaborar e avaliar programas educacionais. A avaliação foi, aos poucos, 

tomando novas características e modalidades. 

No contexto atual da educação, a avaliação ainda tem sido assunto de 

discussão entre educadores e pesquisadores, com o propósito de entender e 

praticar a avaliação em uma perspectiva mais pedagógica, que leva em 

consideração a maneira como o educador deve proceder para acompanhar a 

aprendizagem e a formação do educando, entendendo que “a avaliação tem como 

objetivo contribuir na construção dos saberes e competências dos alunos” e no 

aperfeiçoamento da prática do professor. (Hadji, 2001). 

Pesquisadores indicam que os avanços são pequenos e a avaliação que se 

reproduz, em algumas realidades, é o modelo classificatório, usado como seleção do 

aluno de acordo com a nota que tirou indicando se ele é bom, fraco, ruim, melhor ou 

pior e, em muitos casos, acaba por se caracterizar como um processo excludente. 

Sobre isso Luckesi  (1998, p.168) expressa que 
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durante muitos anos de trabalho com a avaliação da aprendizagem 
escolar, dediquei-me a desvendar as tramas nas quais essa prática 
se constitui e vem sendo exercitada em nossas escolas: uma prática 
ameaçadora, autoritária e seletiva. Portanto, ao longo desse tempo, 
vim denunciando o processo de exclusão que a prática da avaliação 
da aprendizagem escolar exercida, melhor dizendo, tem exercitado 
em relação aos educandos, no passado e no presente. 

 

Esteban (2001) define que a avaliação escolar, na perspectiva excludente, 

silencia as pessoas, suas culturas e seus processos de construção de 

conhecimento, desvalorizando saberes, fortalecendo a hierarquia que está posta, 

contribuindo para que diversos saberes sejam apagados, percam sua existência e se 

confirmem como a ausência de conhecimento. 

Desta forma, a avaliação que se pratica nas salas de aula ainda são 

baseadas em provas que classificam os alunos de acordo com a nota obtida, 

delineando um perfil de aluno a ser seguido e selecionado para passar de uma série 

para outra. Luckesi (1998, p.169) ainda explica que 

 

desse modo provas/exames separam os “eleitos” dos “não eleitos”. 
Assim sendo, essa prática exclui uma parte dos alunos e admite 
como “aceitos” uma outra. Manifesta-se pois, como uma prática 
seletiva. 
 

Ao limitar a avaliação à tarefa de apresentar o nível de aprendizagem do 

aluno, por meio de números expressos em um boletim, a preocupação maior e o 

foco do trabalho também se limitam na quantidade e não na qualidade do que o 

aluno aprendeu.  

Haydt (1994) menciona que tal prática justifica- se porque o termo avaliar 

tem sido constantemente associado a expressões como fazer provas, fazer exames, 

atribuir nota, repetir ou passar de ano, e essa associação tão frequente nas escolas 

é resultado de uma concepção pedagógica arcaica e tradicionalmente dominante, 

onde a educação é concebida como mera transmissão e memorização de 

informações prontas na qual o aluno é visto como um ser passivo e receptivo e, em 

consequência, a avaliação restringe- se a medir a quantidade de informações 

retidas. 

Diante deste fato, entende-se como imprescindível a busca pelo 

entendimento mais amplo do que significa a avaliação da aprendizagem. De acordo 

com Luis (2000) ela não deve ser vista como ponto de chegada, mas como ponto de 
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partida para a construção de novas relações e rede de significados, devendo ser um 

processo dinâmico de aprendizagem sempre em construção, daí a sua importância 

na formação do aluno e em seu consequente desenvolvimento. 

Para Haydt (1994), avaliar é verificar o que os alunos conseguiram aprender 

e o que o professor conseguiu ensinar, tendo como propósito primeiramente 

conhecer os educandos, momento em que o professor identifica o conhecimento 

prévio deles sobre os conteúdos a serem estudados. Isso permite diagnosticar as 

dificuldades dos alunos e, assim, obter dados importantes para planejar o trabalho 

de forma a atender as reais necessidades. 

Avaliar, segundo a autora, também serve para determinar se os objetivos 

traçados para o processo de ensino e aprendizagem foram ou não atingidos e, no 

caso de os alunos terem alcançado todos os objetivos previstos, poder continuar 

avançando no conteúdo curricular e iniciar outra unidade de ensino; porém, se um 

determinado grupo não conseguiu atingir as metas propostas, cabe ao professor 

organizar novas situações de ensino que possibilite novas aprendizagens e, assim, 

dar a todos as condições de êxito neste processo. 

Segundo Luckesi (2001, p. 66), 

 

a avaliação da aprendizagem existe propriamente para garantir a 
qualidade da aprendizagem do aluno. Ela tem a função de possibilitar 
uma qualificação da aprendizagem do educando. Observar bem que 

estamos falando de qualificação do educando e não de classificação. 
 

Luckesi explica que a avaliação, diferentemente do que a maioria das 

instituições de ensino pratica (no caso a classificatória), deve focar, principalmente, 

na qualidade da aprendizagem do aluno, ou seja, no que ele aprendeu e não 

aprendeu. 

Assim a avaliação é uma grande aliada do professor, que tem a incumbência 

de fornecer dados importantes sobre a aprendizagem dos estudantes. Para 

Fernandes (2008, p.20), 

a avaliação da aprendizagem pode ser entendida como todo e 
qualquer processo deliberado e sistemático de coleta de informação 
mais ou menos participativo e interativo, mais ou menos negociado, 
mais ou menos contextualizado, acerca do que os alunos sabem e 
são capazes de fazer em uma diversidade de situações. 
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É imprescindível que o professor possibilite aos alunos a troca de 

experiências vivenciadas e, por meio da observação em sala, analise as principais 

dificuldades que seus alunos apresentam, quais temas necessita retomar os 

conteúdos não aprendidos, e em quais situações é necessário realizar um feedback. 

Fernandes (2009, p.99) acrescenta que a avaliação tem o papel de fornecer 

feedback, com o qual “os alunos podem começar a desenvolver competências de 

auto-avaliação e autorregulação durante, e não apenas no final de um dado período 

de ensino e aprendizagem”. De acordo com este mesmo autor, 

 

o feedback desempenha um papel crucial na aprendizagem porque, 
através dele, os alunos são sistematicamente lembrados dos níveis 
de aprendizagem, ou dos padrões, que é necessário alcançar e ficam 
cientes dos seus próprios progressos, considerando a comparação 
com seus desempenhos anteriores ou critérios previamente 
definidos.  

 

O proposto por Fernandes, assim como por outros autores, é de que a 

avaliação formativa acompanhe todo o processo educativo. De acordo com 

Depresbiteris e Tavares (2009, p.51), a avaliação formativa está “integrada ao 

processo de aprendizagem que dele não se separa, e está ligada à redução do 

fracasso”.  

Para Silva (2003, p.9), a avaliação formativa tem como papel “acompanhar a 

relação ensino e aprendizagem para possibilitar as informações necessárias para 

manter o diálogo entre as intervenções dos docentes e dos educandos”, desta 

maneira, a avalição é de fundamental importância, pois fornece informações sobre a 

aprendizagem dos alunos, possibilitando ao educador repensar sua prática, 

provocando mudanças significativas que contribuam na aprendizagem dos maiores 

interessados, no caso os alunos. 

 Em consonância, Allal (1986) explica que a avaliação só assume caráter 

formativo quando sua finalidade é fornecer informações que permitam uma 

adaptação do ensino às diferenças individuais observadas na aprendizagem. Assim, 

a avaliação não deve levar em conta apenas o que o professor repassa em sala de 

aula, sendo necessário também que ele tenha conhecimento da importância da 

participação do seu aluno e também deixar que, por meio de suas experiências, 

estabeleça relações entre o conhecimento prévio e os novos conhecimentos, sempre 
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respeitando os limites de aprendizagem de cada um. Fernandes (2009 p. 103) 

complementa a reflexão afirmando que 

 

A participação dos alunos na avaliação pode ser um processo de 
grande valor educativo e formativo, pois contribui para que 
desenvolvam um importante conjunto de aprendizagens de natureza 
cognitiva e metacognitiva e de natureza social, cultural e afetiva. 

 

Esta avaliação deve fornecer ao educador e ao educando informações 

indispensáveis sobre os processos de ensino e de aprendizagem, permitindo que o 

professor regule sua ação e o próprio aluno regule sua aprendizagem. Isso conforme 

Perrenoud (1999, p.100), significa que “por ser seu papel e competência, pode 

intervir diretamente no nível da regulação da aprendizagem”, ou seja, cabe ao 

professor, de acordo com as necessidades sinalizadas pelos alunos, intervir, 

objetivando auxiliar o aluno em sua aprendizagem. Ainda de acordo com o mesmo 

autor (1999, p.78), 

 

não se pode segurar uma turma durante todo um ano escolar sem 
tais regulações. Mesmo quando não são diferenciadas e se limitam a 
modular o ritmo e o conteúdo de um ensino frontal, baseiam-se em 
uma avaliação que se pode chamar de formativa, em sentido amplo, 
já que regula o ajuste do currículo real ao nível e ao ritmo de trabalho 
da turma. 

 

Desta forma, fica claro que a avaliação com caráter formativo tem como 

função principal a regulação da prática educativa para atender as reais 

necessidades dos alunos, permitindo que eles superem suas dificuldades. Assim 

Sanmartí ( 2009, p.29) afirma : 

 

essa visão da avaliação formativa possibilita que os professores 
desenhem estratégias não baseadas na repetição e dirigidas a 
combater as causas da dificuldade. 
 

Outro propósito desta perspectiva avaliativa é a de possibilitar ao educando 

a autorregulação da sua aprendizagem. Perrenoud (1999, p.97) explica que a 

autorregulação “em sentido mais estrito, consiste em reforçar as capacidades do 

sujeito para gerir ele próprio seus projetos, seus progressos, suas estratégias diante 

das tarefas e dos obstáculos”, ou seja, este processo permite ao aluno perceber as 

suas maiores dificuldades, as estratégias que precisa desenvolver e os caminhos 
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que deve percorrer para superar essas dificuldades e avançar.  Sanmartí (2009, p. 

50) afirma que 

 

a capacidade para aprender está intimamente relacionada à 
capacidade de autorregular a aprendizagem. Desde que nascemos, 
vamos construindo nosso próprio estilo de aprender e vamos 
melhorando com o tempo. 

 

Isso significa que o próprio educando cria estratégias de estudos que 

favorecem sua compreensão e a sua consequente aprendizagem. Desta forma, o 

próprio aluno regula a sua aprendizagem. 

Ainda de acordo com Bloom, Hastings e Madaus (1983, p.130), na avaliação 

formativa 

 

[...] é necessário investigar os tipos de evidências mais úteis ao 
processo, procurar o melhor método de relatar estas evidências, e 
encontrar formas de reduzir os efeitos negativos associados à 
avaliação – talvez através da redução dos aspectos de julgamento da 
avaliação, ou pelo menos fazendo com que os julgamentos sejam 
realizados pelos que se utilizam da avaliação formativa (professores, 
alunos, programadores). 

 

Assim, de acordo com estes autores, a avaliação formativa pode ter também 

caráter investigativo, ou seja, não deve ser utilizada como um meio de julgar os 

educandos, mas sim de fornecer dados essenciais para a elaboração de novos 

métodos e estratégias de ensino. 

Na Educação de Jovens e Adultos, a prática de uma avaliação formativa 

encontra obstáculos, pois, nesta modalidade de ensino, esses alunos provavelmente 

passaram por um processo de avaliação classificatória e excludente como explica 

Rial ( ?, p.01) 

  

Na Educação de Jovens e Adultos – EJA, tal discussão assume 
relevância quando se constata que boa parte dos alunos, com 
escolaridade interrompida quando crianças ou adolescentes, 
ressente-se de ter sido alvo de avaliações autoritárias e excludentes. 
 

Discutir se há espaço para uma avaliação de caráter formativo, nas 

instituições educativas, é necessário. Na modalidade de ensino de Educação de 

Jovens e Adultos também, pois, em sua maioria eles adentram o espaço escolar 
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com a ideia de que a avaliação se dá apenas por meio da prova, servindo apenas 

para aprovar ou reprovar. 

Diante dessas razões, emerge a necessidade de compreender como a 

avaliação vem sendo realizada e entendida, na EJA, por outros teóricos, na 

legislação e nos manuais de orientação propostos pelo MEC, e na realidade de uma 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

2  A AVALIAÇÃO NA EJA 

 

Dentre as dificuldades enfrentadas na modalidade de ensino com relação 

aos desafios enfrentados, a avaliação para o aluno ainda é percebida como um meio 

de ganhar uma nota para classificação, enquanto para o professor, muitas são as 

dificuldades em modificar o processo avaliativo. Por essas e outras razões, o 

Ministério da Educação propôs a elaboração de documentos específicos da EJA que 

visem à aprendizagem e desenvolvimento dos alunos desta modalidade. 

O estudo destes e de outros documentos legais, as observações e 

questionários permitiram conhecer melhor o contexto que envolve a avaliação e 

ousar fazer uma análise, confrontando o que foi encontrado no campo pesquisado 

com o que está proposto nestes materiais, verificando se há consonância entre 

teoria e prática, e se seus propósitos de fato acontecem na realidade escolar. 

No que se refere especificamente à avaliação, as Diretrizes Curriculares da 

Educação de Jovens e Adultos (2006) expressam que ela 

 

 implica o coletivo da escola e possibilita a indicação de caminhos 
mais adequados e satisfatórios para a ação pedagógica. Em outras 
palavras, a avaliação não pode ser um mecanismo para classificar, 
excluir ou promover o aluno, mas um parâmetro da práxis 
pedagógica que toma os erros e os acertos como elementos 
sinalizadores para o seu replanejamento. 
 

Este documento enfatiza a importância da avaliação na aprendizagem dos 

alunos e ressalta que ela não deve ser vista como um processo excludente e 

classificatório, devendo promover avanços na aprendizagem do estudante onde o 

erro é tomado como um aliado no processo avaliativo. 

Com o intuito de entender como a instituição pesquisada concebe a 

avaliação da aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos, buscou-se analisar o 

que o Projeto Político Pedagógico apresenta sobre a avaliação, que é descrita como 

um 

[...] instrumento de orientação para o educador para que o mesmo 
possa fazer as devidas intervenções no processo ensino-
aprendizagem. É necessário, portanto, que seja feita de forma 
contínua e sistemática, por meio da observação do conhecimento 
construído pelo aluno e demonstrado através de sua participação em 
atividades propostas e os meios (estratégias) por ele utilizados. 
Devem levar em conta as diferenças individuais, e necessidades 
especiais dos alunos. 
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 Para tanto, é necessário que ocorra de forma diferenciada, uma vez 
diagnosticada casos de alunos que apresentem dificuldades (limites) 
em relação a outro. (2012, p. 87) 

 

Foi possível verificar que a avaliação proposta deve possibilitar ao professor 

a realização de uma leitura dos conhecimentos e experiências que o educando já 

possui. Ainda que a avaliação ocorra em todos os momentos, auxilia o educador a 

diagnosticar as reais necessidades de seus alunos, podendo, desta forma, intervir 

para suprir tais dificuldades, respeitando as diversidades e o tempo de cada aluno. 

O Projeto Politico Pedagógico da instituição pesquisada ainda expressa, em 

relação à avaliação da aprendizagem, que “é fundamental a análise da capacidade 

de reflexão dos educandos frente às suas próprias experiências. E, portanto, deve 

ser entendida como processo contínuo, descritivo, compreensivo que oportuniza 

uma atitude crítico-reflexiva frente à realidade concreta.” (2012, p. 88) 

Ainda de acordo com este documento, a avaliação praticada segue 

orientações contidas, no artigo 24, da LDBEN 9394/96, e compreende que a 

avaliação deve ser: 

 investigativa ou diagnóstica: possibilita ao professor obter informações 

necessárias para propor atividades e gerar novos conhecimentos; 

 contínua: permite a observação permanente do processo ensino-

aprendizagem e possibilita ao educador repensar sua prática pedagógica; 

 sistemática: acompanha o processo de aprendizagem do educando, utilizando 

instrumentos diversos para o registro do processo; 

 abrangente: contempla a amplitude das ações pedagógicas no tempo –escola 

do educando; 

 permanente: permite um avaliar constante na aquisição dos conteúdos pelo 

educando no decorrer do seu tempo-escola, bem como do trabalho 

pedagógico da escola.   

Diante do proposto pelo PPP da escola pesquisada. percebe-se que a 

proposta de avaliação tem evidências de uma avaliação formativa que permite ao 

professor repensar sua prática e ao aluno superar os obstáculos e a avançar em sua 

aprendizagem.  

Ao se falar em avaliação, temores incomodam muitos alunos que logo 

pensam: “tenho que estudar para tirar um boa nota e passar de ano” e para 
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professores vêm a cobrança do que foi trabalhado em sala de aula e, com isso, 

muitas vezes, os erros cometidos pelos alunos causam certa decepção e indagação: 

“trabalhei este conteúdo o semestre inteiro, retomei, fiz uma revisão, e mesmo assim 

os meus alunos não aprenderam”. Na EJA, ainda verifica-se que a nota é necessária 

e indispensável no processo escolar, pois a aprendizagem do aluno é analisada a 

partir do que alcançou em termos quantitativos. Em relação a isso Luis( 2003, p.33) 

ressalta que 

 

a chamada cultura da avaliação atualmente tão presente nos 
processos educacionais e que muitas vezes tem condicionado as 
práticas curriculares, a organização do trabalho pedagógico escolar e 
as próprias práticas avaliativas na tentativa de adequá-las às 
exigências de tal “cultura” muitas vezes tem contribuído para a 
manutenção de uma avaliação escolar certificativa, classificatória, 
perdendo cada vez mais seu sentido pedagógico. 
  

Assim, para atender as reais necessidades dos alunos da EJA, o Ministério 

da Educação elaborou materiais que servem como orientadores, enfocando temas 

como: o Processo de Aprendizagem dos Alunos e Professores; A Sala de Aula como 

Espaço de Vivência e Aprendizagem; Observação e Registro; Avaliação e 

Planejamento. Estes materiais foram elaborados para que o professor realize seu 

trabalho, permitindo que ele reflita acerca de sua prática e elabore um planejamento 

que possibilite atender de fato o seu público. 

O caderno O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS E 

PROFESSORES “apresenta orientações e discussões relativas à teoria do 

conhecimento: como os alunos aprendem e como os professores aprendem 

ensinando”. 

Este caderno enfoca principalmente a importância de se levar em conta os 

diferentes conhecimentos que os alunos possuem e também que o processo de 

conhecer se dá no coletivo no qual 

 

[...]a variedade de saberes no coletivo interfere significativamente 
nas possibilidades de aprender de todos. [...]para isso é fundamental 
a criação de um clima de confiança e amizade que permita a 
participação de todos no esforço de descobrir o que se busca 
conhecer”. (2006, p.31) 
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O caderno traz também orientações sobre como o professor pode trabalhar 

para estimular o aluno na EJA, pois “os velhos truques, muito usados anteriormente, 

de ameaçar com notas baixas e reprovação não funcionam na EJA. Jovens e 

adultos não se intimidam facilmente. Eles só irão empenhar-se em aprender os 

assuntos sobre os quais tenham interesse”. (2006, p.45) 

É evidente que, no atual estágio em que se encontra a Educação de Jovens 

e Adultos, é preciso que o educador leve em consideração os conhecimentos que os 

alunos já possuem, estabelecendo relações com o cotidiano e com as experiências 

dos seus educandos, a partir da avaliação realizada, para traçar o perfil de cada 

aluno. Assim, é importante que, logo no início do ano letivo, realize-se uma avaliação 

para que a partir de então, possa elaborar as melhores estratégias de ensino a fim 

de garantir a aprendizagem de todos. 

No caderno seguinte, A SALA DE AULA COMO UM GRUPO DE VIVÊNCIA 

E APRENDIZAGEM (2006, p.1), “são apresentadas algumas estratégias capazes de 

gerar, desenvolver e manter a sala de aula como um grupo de aprendizagens onde 

cresçam os vínculos entre educador/ educando e educandos entre si”.  

Neste caderno, destaca-se que os alunos da EJA entram em sala de aula 

com conhecimentos e teorias já formadas por diversos fatores culturais, sociais e 

familiares, cabendo ao educador o papel de refletir sobre o melhor método a ser 

utilizado e mediar este conhecimento com o novo conteúdo. Desta forma, este 

material (2006, p.7) expressa que 

 

O (a) aluno (a) jovem e adulto já chega à sala de aula repleto de 
teorias, explicações e hipóteses. Sua família e a comunidade onde 
vive, seu trabalho e sua religiosidade permitiram-lhe construir um 
sem número de saberes. Cabe ao (à) professor (a) descobrir qual é 
esse corpo de conhecimentos feito de pura experiência e percepção, 
para a partir dele convidar seus alunos a acederem outras formas de 
pensar, explicar, fazer e agir. 
  

Este material (2006, p.7, p.8) ainda expressa que os alunos e alunas 

inseridos nesta modalidade de ensino ainda são “treinados a seguir orientações, não 

se estranhando que ao chegarem à escola desejem encontrar atividades em que 

predominem a cópia, a repetição do que disse o (a) professor(a) e outras situações 

do mesmo tipo”. 
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 A professora participante da pesquisa relatou que o processo de ensino e 

aprendizagem, na Educação de Jovens e Adultos, difere do ensino regular em que 

os alunos passam por todo um processo de alfabetização e escolarização na idade 

adequada. Diferentemente, os jovens, adultos e idosos pulam esta etapa e, de 

acordo com a mesma educadora, nesta modalidade o processo é mais lento, o que 

de certa maneira acaba dificultando a realização de uma avaliação formativa, pois os 

educandos, em sua maioria, ainda utilizam como estratégia de estudo a cópia e a 

memorização do que foi explicado. 

Avaliar certamente vai muito além das provas, sendo de extrema importância 

levar em conta que os alunos desta modalidade apresentam diferentes níveis de 

aprendizagem. Foi possível perceber, durante a pesquisa, que existe uma relação 

harmoniosa entre educador e educando, eles interagem, discutindo juntos sobre o 

conteúdo trabalhado e, por meio de relatos dos alunos ,estabelecem relações com 

as experiências e o conteúdo em questão. Em relação a isso, o caderno de 

orientações  (2006, p.17) expressa que 

 

professores e alunos quando trabalham juntos, desempenham, sem 
dúvida, papéis diferenciados. Tradicionalmente, professor (a) é 
aquele (a) que ensina e aluno (a) é aquele que aprende. Essa é uma 
premissa que, por muito tempo, orientou o trabalho da escola e do 
(a) professor (a). No entanto, sabemos que o (a) professor (a) não só 
ensina mas também aprende nas relações que mantém com seus 
alunos. Da mesma forma o (a) aluno (a) que aprende também leva a 
seu (a) professor (a) a fazer descobertas sobre como ensinar 
portanto também ensina. 
 

O que foi manifestado acima reafirmou- se na prática escolar, visto que, em 

muitos momentos a educadora não apresentava conhecimentos sobre construção 

de casas, por exemplo, a quantidade de areia, de concreto, de madeira, 

aproximadamente, necessários para construir uma casa, e um de seus alunos, por 

trabalhar neste ramo, informou a quantidade de cada produto, enquanto a 

educadora os ensinou a calcular a quantidade para construir determinado número de 

casas.  Ambas as partes, em contrapartida, construíram juntos um novo 

conhecimento. 

Desta forma, é evidente que, partindo das experiências e relações que 

mantém com os seus educandos, o professor possibilita a troca de experiências e, 

consequentemente, realiza uma avaliação formativa, no qual parte dos 
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conhecimentos já existentes estabelecem relações essenciais para a aprendizagem 

de ambos. Foi perceptível durante a prova, que a educadora instruía seus alunos a 

escrever o que eles haviam entendido, não se limitando apenas aos conteúdos do 

caderno. 

Assim, fica claro que o processo avaliativo deve considerar as experiências 

dos alunos jovens, adultos e idosos que, diferentemente, das crianças possuem uma 

bagagem maior de experiências, cabendo ao educador trabalhar de forma que estes 

alunos estabeleçam relações com o novo conhecimento.  

No caderno OBSERVAÇÃO E REGISTRO, destaca-se a importância de 

duas questões fundamentais para o trabalho pedagógico do educador: a observação 

e o registro, questões que, segundo este material (2006, p.3), “evidenciam as 

habilidades e atitudes que o (a) professor (a) procura privilegiar.” Assim estes dois 

processos auxiliam o professor em sua prática, pois as observações realizadas, em 

sala de aula, permitem que ele reflita sobre sua ação pedagógica e provoque 

mudanças que visem a uma maior compreensão e aprendizagem dos seus 

educandos, replanejando o que não está de acordo com as necessidades do grupo. 

A observação, como forma de avaliação, permite que o professor identifique 

as dificuldades apresentadas por seus alunos e a partir daí busque o 

aperfeiçoamento da sua prática educativa, pois 

 

é através de um diagnóstico constante das atuações de seus alunos, 
a partir das informações que tem, do que infere ou interpreta, que o 
(a) professor (a) pode alcançar sua melhoria em sua pratica 
educativa. (2006, p.9) 

  

Na pesquisa de campo foi possível constatar que a educadora realizava a 

observação sobre o desenvolvimento dos seus alunos. Exemplo disso foi uma aluna 

que havia iniciado os estudos depois de um tempo afastada da sala de aula, a 

educadora propôs a realização das atividades que estava trabalhando e, após 

observar como a aluna realizava as atividades propostas, concluiu que a mesma 

tinha sérias dificuldades e relatou que, diante disso, precisaria elaborar materiais 

específicos para trabalhar com ela a fim de ajudá-la a superar as defasagens 

identificadas. Sobre isto Sanmartí (2009, p.31) elucida 

 

A avaliação diagnóstica inicial tem como objetivo fundamental 
analisar a situação de cada aluno antes de iniciar um determinado 
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processo de ensino-aprendizagem, para tomar consciência 
(professores e alunos) dos pontos de partida, e assim adaptar tal 
processo às necessidades detectadas. Em consequência, as 
atividades iniciais de todo o processo de ensino deveriam ter, entre 
outras coisas, um componente de avaliação inicial. 
 

A observação também é de fundamental importância como instrumento 

avaliativo, pois possibilita ao professor estar em constante reflexão, mudar e 

replanejar o que não foi alcançado, tendo em vista auxiliar o aluno a superar os 

obstáculos. 

O processo de observação não existe sozinho, pois, para que este ocorra de 

fato, é necessário que o educador registre por escrito o que foi observado, 

ressaltando as principais aprendizagens dos seus alunos, as estratégias deram certo 

para verificar o que deve ser repensado.  O registro é de essencial importância para 

o educador visto que permite que ele aperfeiçoe sua prática. Hoffmann (2006, p.67) 

exemplifica o uso de registro apresentando alguns questionamentos 

 

Os registros de avaliação devem responder a essas questões que 
parecem ser esquecidas na escola e que de fato dão significado às 
perguntas principais: o aluno aprendeu? Ainda não aprendeu? Por 
que não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer 
nesse sentido? 

 

Ainda de acordo com o caderno 

 

para o (a) professor (a) o registro da sua prática constitui importante 
instrumento de aperfeiçoamento do seu trabalho. Isso acontece 
porque ao registrar, representa sua experiência através de um objeto 
concreto, feito de palavras, que podem ser lidas, revisadas, 
analisadas. (2006, p.14) 
 

Isto permite ao educador, sempre que necessário, fazer uma leitura do que 

foi registrado, realizando o replanejamento de suas ações e uma maior 

aprendizagem dos seus alunos, como o caderno (2006, p. 14) apresenta: “poderá 

descobrir atitudes que deveriam ter sido tomadas, destacar as alternativas 

adequadas que foram utilizadas e todo um conjunto de procedimentos que levariam 

a melhores resultados”.   

De acordo com o material (2006, p.30), “os registros são tão ricos em 

descrições que, ao lê-los, podemos imaginar a sala de aula, os alunos falando, 
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escrevendo, debatendo, o professor (a) intervindo, andando pelo espaço, atendendo 

seus alunos, e os conhecimentos sendo construídos”.  

A educadora da sala da EJA não registra por escrito as suas observações, 

porém arquiva todas as atividades dos seus alunos como forma de avaliar 

futuramente os progressos deles, permitindo e disponibilizando essas atividades 

realizadas para que os próprios educandos percebam o quanto aprenderam, em 

quais aspectos possuíam mais dificuldades e em quais melhoraram, com o propósito 

de que os alunos reflitam acerca de sua aprendizagem e dificuldade. 

Um exemplo foi em um determinado dia em que um dos alunos, desanimado 

por apresentar muitas dificuldades no conteúdo trabalhado, disse a esta mesma que 

estava quase desistindo em estudar pois não estava conseguindo aprender. De 

imediato a educadora disse ao aluno: “Quer ver como você aprendeu muita coisa 

durante todo esse tempo?”. A educadora pegou as atividades e mostrou para o 

aluno demonstrando como era suas atividades quando entrou no primeiro dia de 

aula e, juntamente com o aluno comprovou o quanto havia evoluído dando desta 

maneira, um novo animo em seguir adiante. 

O caderno AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO (2006, p.4), inicialmente, faz 

críticas ao sistema avaliativo expressando que 

 

durante muito tempo, a avaliação foi considerada pelos professores e 
alunos como um instrumento para medir os acertos e os erros dos 
estudantes com o objetivo de dar a eles uma nota ou um conceito. 
Era usada como uma espécie de fita métrica, colocada na mão do (a) 

professor (a) para medir o nível de conhecimento dos alunos. 
 

Entendendo que a avaliação é importante para o processo de construção do 

conhecimento e a consequente formação dos alunos, é de imprescindível 

importância que o educador leve em conta toda a bagagem que o aluno já possui 

para, a partir daí, traçar os melhores caminhos a serem percorridos para que, de 

fato, exista uma aprendizagem significativa dos alunos. A avaliação formativa 

possibilita esta aprendizagem, uma vez que permite ao aluno e ao educador 

refletirem acerca de suas aprendizagens e dificuldades, regulando suas ações não 

só no inicio, mas durante todo processo. 

Este material explica que, ao planejar, o professor deve responder a si 

mesmo três perguntas: para que ensinar, o que ensinar e como ensinar. Conforme 

explica este material (2006, p.33), a pergunta “Para que ensinar”? leva aos objetivos; 
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“O que ensinar?” faz pensar na seleção dos conteúdos; “Como ensinar?” faz 

escolher os métodos e técnicas usar. Planejar de acordo com este caderno (2006, 

p.47) é “estabelecer o que vai ensinar, como vai ensinar, o que, como e quando vai 

avaliar”.  

Assim, o material explica que a avaliação “é portanto, um processo que 

envolve professores e alunos. Os alunos participam falando ou demonstrando o que 

aprenderam, as dificuldades que conseguiram vencer e o que ainda falta aprender”. 

Ao professor cabe o papel de “ouvi-los com atenção, além de valorizar as 

observações que fazem”. (2006, p.17). 

Segundo esse material, toda a atividade realizada, em sala de aula, pode 

servir de avaliação, fazendo com que “o (a) professor (a) pense a sua prática de 

ensinar e o aluno para pensar a sua prática de aprender”. (2006, p.17). Isso se torna 

um desafio para os educadores, visto que os alunos já entram em sala de aula com 

um pensamento construído, historicamente, ao longo dos anos, sendo muito difícil 

de se desconstruir, mas não impossível. 
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2.1. OS SIGNIFICADOS DA AVALIAÇÃO PARA OS ATORES DO PROCESSO 

 

A avaliação da aprendizagem, conforme explica Jorba e Sanmartí (2003, 

p.26), apresenta duas funções: “uma de caráter social, de seleção e classificação do 

aluno, e outra de caráter pedagógico, de ajuste do processo de ensino e de 

aprendizagem”. 

Na sala observada, foi possível identificar que, para os alunos, predomina o 

modelo de avaliação de caráter social que tem o papel de  

 

[...] informar o aluno e seus pais dos progressos de suas 
aprendizagens e determinar quais alunos adquiriram os 
conhecimentos necessários para receber o documento 
correspondente (certificado de aprovação) que a sociedade requer 
do sistema escolar. (2003, p.26) 

 

Diante disto, mesmo expressando que auxilia na aprendizagem, a avaliação, 

é entendida pelos alunos, como um meio de atribuição de nota que vai determinar 

sua promoção de uma série para outra conforme demonstra o gráfico abaixo. 

 

 

        Gráfico 1- Visão do aluno diante da avaliação. 
  Fonte: A autora 
   

 

Os estudantes ainda apresentam uma concepção de avaliação, realizada 

por intermédio da prova, e não percebem a avaliação, como um meio de sinalizar em 

quais aspectos necessita melhorar, mas que tem como foco a nota conforme o 

gráfico 2 demonstra 
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Gráfico 2- Como os alunos entendem a nota 
   Fonte: A autora 

 

Em sua maioria, os alunos já ingressam nas salas da Educação de Jovens e 

Adultos com esta concepção fortemente enraizada.  

Diferentemente da resposta dos alunos, a educadora acredita que a nota 

não é um fator de extrema importância no processo da avaliação, pois é algo 

burocrático e o que importa para ela é a apropriação do conhecimento pelo aluno, e 

isto ainda é um empecilho para realizar uma avaliação formativa, pois o sistema 

avaliativo ainda se baseia em notas exigidas para aprovar ou reprovar o aluno. 

A professora participante da pesquisa concebe a avaliação formativa como 

um instrumento de mudança que pode provocar transformações significativas tanto 

para o aluno quanto para o educador segundo a mesma a avaliação “é o ponto de 

partida, pois através dela, eu posso saber onde é que precisa ser mudado para obter 

um melhor resultado”. Assim Jorba e Sanmartí (2003, p.26), explicam que a 

avaliação deve ter como função o caráter   

 

[...] pedagógico ou formativo, pois contém informação útil para a 
adaptação das atividades de ensino aprendizagem às necessidades 
dos alunos e, desse modo, melhora a qualidade do ensino em geral. 
 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pela professora, no processo 

avaliativo, é que por se tratar de alunos adultos, trabalhadores e com preocupações 

diversas, eles apresentam dificuldades de aprendizagem, e os avanços são mais 
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lentos, porém, a avaliação pode ter diferentes possibilidades de utilização, podendo 

servir para diagnosticar as falhas e progressos tanto do aluno como do professor. 

A forma de estudo baseada na memorização é considerada uma barreira 

enfrentada pela educadora, pois a maioria dos alunos ainda utiliza este método 

como forma de estudo, que acaba por “atrapalhar” a concretização de uma avaliação 

formativa, uma vez que para esses mesmos há uma resistência em expressar aquilo 

que entenderam, se prendendo apenas em repetições de frases feitas e conteúdos 

passados no caderno. 

 A educadora expressa que entende como importante, e necessário a 

diversificação dos instrumentos e, por isso, tenta utilizar diferentes formas de avaliar. 

Uma das estratégias que utilizou como avaliação da aprendizagem de seus alunos, 

foi o ditado de frases. A professora entende que atividades como esta propiciam um 

diagnóstico do que necessita ser mudado. No entanto os alunos tem outro 

entendimento, relatando que se houvesse ditado na prova, iriam tirar uma nota 

baixa, temiam esta atividade e diziam que esta requeria maior domínio da escrita, e 

eles não se sentiam preparados. 

A professora entendia que com esta atividade poderia observar em quais 

aspectos os educandos possuíam maior dificuldade para, então criar novas 

estratégias de ensino que permitissem uma maior aprendizagem dos mesmos, 

regulando o processo de ensino, sendo estes, um dos princípios da avaliação 

formativa. 

A educadora relata ainda, que utiliza outras estratégias avaliativas, que, em 

sua maioria, são baseadas no cotidiano, e diz também que todas as atividades são 

observadas, e que com isso, busca perceber como anda o desempenho de seus 

alunos para, a partir de então preparar suas aulas tentando sanar as dificuldades 

identificadas.  

Desta maneira os educadores devem ter ciência do quanto é imprescindível 

trabalhar com diferentes formas de avaliar com metodologias diferenciadas, 

auxiliando na forma de aprender dos alunos, tentando romper a concepção de 

avaliação realizada apenas por intermédio da prova, pois 

 

é preciso que o professor considere como instrumentos aqueles que 
podem propiciar um numero maior e variado de informações a 
respeito do caminho pelo educando na aprendizagem. 
(DEPRESBITERES e TAVARES, 2009, p. 20-21). 
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Avaliar para intervir no que for necessário, é um dos propósitos da avaliação 

formativa e isso foi constatado na prática, pois, ao diagnosticar as reais dificuldades 

de uma de suas alunas na escrita e no domínio das atividades a professora disse 

que iria guarda-las e futuramente lhe mostraria para que a mesma percebesse em 

quais aspectos melhorou e em quais ainda possuía dificuldades, para que assim a 

própria aluna percebesse e refletisse sobre sua aprendizagem. Neste caso, a 

professora tem como intenção comparar a aluna com seu próprio progresso e não 

com os demais. 

Este foi um exemplo observado onde esta aluna que iniciou posteriormente o 

processo acabou percebendo sozinha que seu nível de aprendizagem não se 

aproximava com o da sala no geral, e a mesma, em conversa com a professora, 

pediu para trocar de turma e ir para a sala da primeira série, visto que após refletir, 

percebeu que indo para a outra sala aprenderia melhor, ou seja, conseguiria 

acompanhar o processo.  

Diante de tal fato nota-se que esta ação auxiliou também a aluna a se 

autoavaliar, pois ela percebeu as suas condições de aprendizagem e, junto com a 

educadora, tomar a decisão mais adequada em relação ao seu processo de 

aprendizagem. Partindo do que foi observado foi possível verificar que a avaliação 

caracteriza- se como um desafio para o educador que deve tentar desconstruir a 

concepção errônea do processo avaliativo apenas pela prova, e inserir a prática da 

avaliação formativa, a qual poderá orientar e fornecer dados para o replanejamento 

da prática docente, orientando o estudo contínuo e sistemático.  

Outro fator positivo observado neste contexto, refere-se ao entendimento 

com relação ao tempo de aprendizagem de cada aluno, que é respeitado pela 

educadora, possibilitando maior aprendizagem dos alunos. Em relação a isso Jorba 

e Sanmartí (2003, p.30) explicam que 

 

a avaliação formativa responde a uma concepção do ensino que 
considera que aprender é um longo processo por meio do qual o 
aluno vai reestruturando seu conhecimento a partir das atividades 
que executa. Se um estudante não aprende, não é apenas porque 
não estuda ou não possui as capacidades mínimas: a causa pode 
estar nas atividades que lhes são propostas. 
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Isto é de fundamental importância para que se concretize uma avaliação 

formativa, visto que, desta forma, tanto educando como educador aprendem e 

refletem sobre o andamento de suas aprendizagens e dificuldades. 

Mesmo com o grande esforço e tentativas de ações diferenciadas, os alunos 

remetem a avaliação o valor quantitativo. Ao se falar em avaliação, muitos alunos 

demonstraram temer a prova, sendo perceptível frases como “preciso estudar para 

tirar uma boa nota e passar de ano”, “preciso estudar para tirar uma boa nota na 

prova”, confirmando que os alunos ainda demonstram reações de tensão e, em 

alguns casos temem o erro. 

 Na pesquisa, a própria educadora expressa que não despreza a prova 

como estratégia para avaliar seus alunos, pois, esta constitui um instrumento que 

favorece a identificação dos avanços e das dificuldades presentes na aprendizagem 

de cada um. 

No entanto os alunos relataram que, na prova, buscam responder as 

questões de acordo com o que foi passado em sala pela professora, tornando a 

aprendizagem mecânica e sistemática. Para os educandos, o professor é o detentor 

absoluto do conhecimento, e, em muitos casos, preferem escrever na prova apenas 

o que a educadora “passou” no quadro que foi decorado e memorizado. Isso 

demonstra condicionamento e falta de autonomia, pois não conseguem expressar 

com suas palavras o que realmente aprenderam, como demonstra o gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 3- Realização da prova 
                         Fonte: A autora 
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Percebe-se que, antes mesmo de adentrar em sala, os alunos ficam no pátio 

com o caderno em mãos estudando e repassando os conteúdos. 

Acompanhar a realização de uma prova possibilitou entender, que frases 

como “hoje eu não sei nada”, “não posso falar” não apareceram na ação da 

educadora. Esta não modificou suas atitudes, ao contrário, foi de carteira em carteira 

e, junto com seus alunos, realizou a leitura das questões e os instigou a pensar, e 

escrever com suas palavras as questões solicitadas. No entanto os alunos agiam de 

forma mecânica, preocupando-se em apresentar o que foi decorado, não se 

expressando conforme seus entendimentos. 

 A professora demonstrava tranquilidade e respeito ao tempo e os limites de 

cada aluno, chegou a propor que se não conseguissem terminar a prova, poderia 

fazer isso no dia seguinte, demonstrando desta maneira, que o processo avaliativo 

não se resume a “provar” o que se sabe em um tempo estabelecido pelo relógio, 

mas deve ser uma oportunidade para se aprender mais. 

A educadora explicou que a avaliação causa estranheza por parte dos seus 

alunos, pois mesmo explicando a eles que são atividades como qualquer outra, 

percebe que os educandos sentem-se nervosos e temem o erro. Na visão da 

educadora, o erro representa que algo não está bem, e que deve mudar sua 

metodologia para que os seus alunos se apropriem do conteúdo conforme Luckesi 

(2001, p.57)  

os erros da aprendizagem, que emergem a partir de um padrão de 
conduta cognitivo ou prático já estabelecido pela ciência ou pela 
tecnologia, servem positivamente de ponto de partida para o avanço, 
na medida em que são identificados e compreendidos, e sua 
compreensão é o passo fundamental para a sua superação. 

 

O erro não deve ser entendido como algo negativo pelos alunos, mas sim 

como algo positivo que sinalizará suas reais necessidades e em que aspectos 

precisam melhorar. Para o educador, o erro permitirá realizar constantes reflexões 

acerca de seus métodos e estratégias de ensino, em que casos deverá realizar uma 

retomada do que não foi compreendido e para isso o feedback tem um papel 

essencial. Assim, fica evidente que a professora já consegue atuar com este 

entendimento, pois, ao observar os erros cometidos, busca sempre refletir em quais 

aspectos ainda precisa retomar para que exista uma melhor aprendizagem, porém 

os alunos não apresentam este entendimento. 
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 Jorba e Sanmartí (2003, p.24) retratam bem essa questão ao explicar que, 

“para os alunos, a avaliação é a atividade mais temida e menos gratificante”, pois, 

para os mesmos, a avaliação ainda é percebida como algo classificatório, quando na 

verdade, deveria ser entendida, como um aliado no processo de construção do 

conhecimento e consequente aprendizagem dos educandos. 

A avaliação tem como função principal, sinalizar as dificuldades e 

aprendizagem dos alunos, possibilitando ao educador traçar objetivos, repensar sua 

prática e regular sua ação, e aos alunos perceber suas principais aprendizagens e 

dificuldades, no entanto é preciso que percebam que esta é a função da avaliação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se falar em aprendizagem, não se pode separá-la da avaliação que 

acompanha todo o processo do aluno durante sua formação. Desta forma, a 

avaliação tem fundamental importância para que os alunos reflitam acerca de suas 

aprendizagens e dificuldades e também para que o educador repense sua 

metodologia de ensino, e que desenvolvam estratégias que permitam ao aluno o 

entendimento e compreensão do que foi trabalhado. 

A avaliação formativa auxilia o professor e o aluno a regular sua ação e 

neste contexto, o erro não deve ser tomado como algo negativo, mas sim, ser visto 

como um importante sinalizador das necessidades dos alunos e em quais aspectos 

o educador deve repensar sua prática pedagógica. 

Com a realização da pesquisa, foi possível entender que a avaliação, de 

fato, exerce um papel fundamental na formação dos alunos e ao educador possibilita 

replanejar o que não obteve êxito, porém, entre os fatores considerados como limites 

para que isso seja colocado em prática pode-se elencar a nota e a ideia de que a 

avaliação é só prova a qual serve como forma de aprovação exigida para quantificar 

e classificar o educando de acordo com a nota que tirou. 

O material disponibilizado pelo Ministério da Educação que trata 

especificamente da avaliação expressa uma crítica ao antigo sistema avaliativo, 

fazendo uma relação da avaliação como uma “fita métrica” com a qual o educador 

podia medir o nível de conhecimento do aluno. Na sala de aula pesquisada, isso 

parece ter sido superado, pois a educadora tentou realizar uma avaliação de caráter 

formativo, cujo foco principal não é a nota, expressa em números, mas uma 

avaliação que contribui para a aprendizagem dos educandos. No entanto, neste 

contexto, o fator dificultador é a forte resistência por parte dos alunos que ainda 

percebem a avaliação como sinônimo de prova que irá classificá-los como apto ou 

não para passar para a série seguinte. 

Essas concepções de avaliação dos alunos perdura por muito tempo sendo 

uma ideia construída historicamente e, é certamente um grande desafio para o 

educador é quebrar os muros que circundam a ideia de avaliação que acontece 

somente por meio da prova. 

Outro aspecto considerado como possibilidade, no contexto investigado, é a 

postura da educadora, a qual tem uma preocupação em deixar os alunos tranquilos 
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com relação ao tempo da prova, pois possibilita e orienta os educandos a realizarem 

a prova sem medo e com tranquilidade. 

O PPP da escola pesquisada evidencia a prática de uma avaliação de 

caráter formativo, coerente como o praticado pela docente. 

Mesmo havendo a intencionalidade da educadora em colocar em prática a 

avaliação formativa para garantir uma melhor aprendizagem dos seus alunos, esta 

não se caracteriza como uma tarefa das mais fáceis.  

Conclui-se desta forma que a avaliação, na concepção dos alunos, é 

entendida como algo importante para sua aprendizagem, porém, os educandos não 

conseguem perceber as diversas maneiras de avaliar além da prova. .  

Mesmo que a “passos lentos”, a concepção de avaliação como medida e 

classificação, está sendo superada, pois os próprios educadores, assim como as 

instituições que ofertam esta modalidade de ensino, entendem e percebem que a 

avaliação vai muito além da prova, sendo de fundamental importância, no processo 

de ensino e aprendizagem do aluno, estando presente em todos os momentos e 

durante todo o período letivo. 

Dizer que as notas deixarão de existir para não classificar e excluir o aluno 

não é possível, visto que o sistema de ensino é muito burocrático e exige uma média 

expressa por meio de números, na qual a quantidade prepondera e não o que o 

educando de fato aprendeu. 

Para que aconteça uma avaliação formativa que auxilie o professor e 

também o aluno, respectivamente, em sua prática pedagógica e em sua 

aprendizagem, é necessário que, primeiramente, todos saibam o significado da 

avaliação, entendam que ela acompanha as aprendizagens, superando os 

obstáculos e, para isso, o erro passa a ser “objeto de estudo” e o feedback, um 

exercício contínuo e fundamental. 

 

  

 

 

 

. 
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APÊNDICE A 

 Questionário do Professor  

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

Este questionário tem o objetivo de compreender as percepções dos professores diante da 

avaliação da aprendizagem na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Questionário aplicado pela aluna LIDIANE SHIZUE OSANAI graduanda do curso de 

pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, que tem como foco de estudo e pesquisa a 

avaliação na EJA. 

 

1-PARA VOCÊ O QUE SIGNIFICA A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM? 

 

 

 

 

 

 

 
2- O QUE FAZ COM OS RESULTADOS OBTIDOS APÓS AVALIAR SEUS ALUNOS? 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- EM SEU PONTO DE VISTA A AVALIAÇÃO CAUSA ESTRANHESA POR PARTE 

DOS SEUS ALUNOS? POR QUÊ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4-  ACREDITA QUE A AVALIAÇÃO  PODE TER DIFERENTES 

POSSIBILIDADES ALÉM DAS TRADICIONAIS  PROVAS APLICADAS? 
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(     ) sim 

 

(     ) não 

 

POR QUÊ?  

 

 

 

 

 

 

 

5- PARA VOCÊ O QUE O ERRO DO ALUNO REPRESENTA? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6- PARA VOCÊ A NOTA É UM FATOR IMPORTANTE NO PROCESSO 

AVALIATIVO? EXPLIQUE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7- QUAIS SÃO AS MAIORES DIFICULDADES ENFRENTADAS POR VOCÊ EM 

RELAÇÃO Á AVALIAÇÃO? 

 

 

 

 

 

 

8- EM RELAÇÃO AOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS: 

 

a) ACREDITA QUE A PROVA É A MELHOR OPÇÃO PARA AVALIAR 

SEUS ALUNOS? POR QUÊ? 
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b) UTILIZA OUTRAS FORMAS DE AVALIAR? QUAIS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- O QUE VOCÊ ENTENDE COMO AVALIAÇÃO FORMATIVA? 
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APÊNDICE B 

Questionário do Aluno 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

Este questionário tem o objetivo de compreender as percepções dos alunos diante d avaliação 

da aprendizagem na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

 

IDADE: 

SÉRIE: 

 

1-Para você a avaliação da aprendizagem é importante? 

(     ) SIM   (     ) NÃO 

Por quê?    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2-De que forma você é avaliado? 

(     ) PROVA   

(     ) PESQUISA/TRABALHOS 

(     ) COMPORTAMENTO 

(     ) PARTICIPAÇÃO NAS AULAS 

(     ) OUTROS 

SE OUTROS 

QUAIS?__________________________________________________________________ 

 

3- Qual seria o papel da avaliação na sua aprendizagem? 

(     )  ATRIBUIR UMA NOTA 

(     ) PASSAR DE UMA SÉRIE PARA OUTRA 

(     ) AUXILIAR EM SUA APRENDIZAGEM 

(     ) OUTRO?  

SE OUTRO, QUAL 

SERIA?___________________________________________________________________ 

 

4- A avaliação contribui para a sua aprendizagem? 

(     )SIM (     ) NÃO 

SE A RESPOSTA FOR SIM, COMO? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5- Como você responde as questões de prova? 

(     ) DECORO E ESCREVO DA FORMA COMO O PROFESSOR PASSOU 

(     ) ESCREVO COM MINHAS PALAVRAS 

 

6-Quando erra uma questão na prova o que acredita que tenha acontecido? 

(     ) NÃO ENTENDEU O QUE FOI PEDIDO PELA PROFESSORA 

(     ) FALTOU ATENÇÃO  

(     )  A PROFESSORA NÃO EXPLICOU O CONTEÚDO 

(     ) FALTOU ESTUDAR UM POUCO MAIS 

(     ) OUTRO 

QUAIS?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- Para você o erro é: 

(     ) ALGO NEGATIVO POIS SE NÃO TIVESSE ERRADO, TERIA TIRADO UMA 

NOTA MELHOR 

(     ) ALGO POSITIVO POIS POR MEIO DELE DESCOBRI QUAIS SÃO OS 

CONTEÚDOS QUE POSSUO MAIS DIFICULDADE E DESTA MANEIRA POSSO 

MELHORAR E APRENDER MAIS. 

 

 

8- Para que serve a nota na sua opinião? 

(     ) PARA PASSAR DE ANO 

(     ) PARA VER COMO ANDA SEU DESEMPENHO 

(     ) PARA VER SE VOCÊ  ESTÁ MELHOR QUE OS OUTROS ALUNOS 

(     ) OUTRO 

SE OUTRO 

QUAL?_______________________________________________________________ 

 

9- Para você quais são as maiores dificuldades em relação a avaliação? 
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ANEXO A 

Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a) Senhor(a) 

                 Estamos realizando uma pesquisa sobre a avaliação formativa na modalidade de ensino de 

Educação de Jovens e Adultos. Através desta pretendemos estudar e identificar como se dá o processo avaliativo 

nesta modalidade de ensino, titulado: A avaliação na EJA. 

Devido à preocupação ética e buscando dar mais significado e valor aos dados coletados pela pesquisa, 

necessitamos que os contribuintes assinem o termo de consentimento. Garantimos o anonimato das pessoas 

envolvidas, bem como o uso das informações para fins exclusivamente acadêmicos. Trata-se de um Trabalho de 

Conclusão de Curso para conclusão do curso de graduação, desenvolvida por Lidiane Shizue Osanai orientada 

pela Profª. Ms. Dirce Foletto Moraes, docente do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina.  

                Garantimos que a qualquer momento da realização desse estudo o participante/pesquisado poderá 

receber esclarecimentos adicionais que julgar necessários. Qualquer participante poderá recusar-se a participar ou 

retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, constrangimento ou prejuízo aos 

mesmos. O sigilo das informações será preservado através de adequada codificação dos instrumentos de coleta de 

dados. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais interessa a esse estudo. Todos os 

registros efetuados no decorrer desta investigação científica serão usados para fins acadêmico-científicos e 

inutilizados após a fase de análise dos dados e apresentação dos resultados finais na forma de TCC ou artigo 

científico. 

 

                       Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde já agradecemos sua colaboração e fica aqui 

o compromisso de notificação do andamento e envio dos resultados desta pesquisa. 

 

              Lidiane Shizue Osanai 

                    Pesquisadora 

Pós graduação em Metodologia da Ação Docente UEL 

 

 

 

    Profª. Ms. Dirce Foletto Moraes 

                Orientadora 

                      UEL 

Eu, ____________________________________________________________, assino o termo de 

consentimento, após esclarecimento e concordância com os objetivos e condições da realização da pesquisa 

“Avaliação formativa pratica possíveis no ensino superior, permitindo, também, que os resultados gerais 

deste estudo sejam divulgados sem a menção dos nomes dos pesquisados. 

Londrina, _____ de ______________ de 2012.  

 Assinatura do Pesquisado/da Pesquisada 

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com as responsáveis pelo estudo:  

e-mail: lidi_osanai@hotmail.com  ou  dircemoraes@sercomtel.com.br  

Comitê de Ética UEL: (43) 3371-2490 
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