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RESUMO 

O presente artigo busca tecer uma reflexão acerca dos estudos sobre o processo de 

avaliação na Educação de Jovens e Adultos - EJA e pontuar os instrumentos utilizados 

neste processo. A pesquisa traz os seguintes questionamentos norteadores: Que aspectos 

devem ser valorizados no processo avaliativo na EJA? Quem deve avaliar quem? Qual 

deve ser a função da avaliação nesta modalidade? Como principais objetivos, a pesquisa 

pretende refletir sobre a aplicação do processo avaliativo na EJA e pontuar os 

instrumentos utilizados na realização do ato de avaliar nesta modalidade. Este estudo está 

fundamentado nas seguintes concepções teóricas: Brasil (1996); Chizzotti (2011); Dantas 

(2012); Haydt (2002); Hoffmann (1994); Luckesi (2005); Perrenoud (1999), Pinto (2005) 

entre outros autores que discutem o tema que está sendo estudado. A pesquisa consiste 

numa revisão bibliográfica, desenvolvida a partir de bases nacionais, tendo como fontes 

de pesquisa artigos, livros, dissertações e outros documentos. A avaliação é um tema que 

perpassa por inúmeras discussões, especialmente na educação de jovens e adultos, pois o 

processo avaliativo não deve estar conectado apenas pelo viés quantitativo, mas também 

como forma de organização de desenvolvimento do processo pedagógico e de 

transformação. Muitas teorias discutem a ação de avaliar e defendem que esta deve ser 

diagnóstica, processual, gradativa, ou seja, de acordo com o processo de construção de 

saberes dos educandos. Porém, os métodos utilizados nas instituições escolares, 

especialmente as que atuam na EJA, a avaliação é aplicada de forma tradicional e 

classificatória, o que na nossa concepção de educadores não auxilia o avanço e o 

desenvolvimento dos alunos. A avaliação na Educação de Jovens e Adultos, tem se 

mostrado como um dos graves problemas no andamento do processo pedagógico, pois os 

educandos por muitas vezes se sentem incapazes, abandonam a escola, devido 

especialmente a um sistema de avaliação excludente e que não se preocupa de fato com 

o aprendizado do discente da EJA. Os entraves do processo de avaliação na EJA estão 

fortemente associados às concepções de ensino e aprendizagem em voga, as quais não só 

condicionam a incidência com que se privilegia uma ou outra função de avaliação 

(diagnóstica, somativa ou formativa), mas também as ferramentas e técnicas utilizadas. 

A natureza da avaliação de caráter qualitativo ou quantitativo, além das questões de 

natureza ética, devem ser levadas em consideração nas discussões sobre o processo de 
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avaliação na Educação de Jovens e Adultos. Segundo Piletti (1987) avaliação é um 

processo contínuo, que visa interpretar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

alunos, a fim de que haja condições de decidir sobre alternativas do planejamento do 

trabalho do professor e da escola como um todo.  Tal afirmação nos faz refletir que o 

processo de avaliação deve ser entendido como processual e gradativo, no qual o 

professor precisa analisar a construção constante de saberes dos seus alunos, levando em 

consideração o conhecimento prévio que esses educandos trazem para a sala de aula.  A 

LDB, Lei nº 9394/96 em seu artigo 24, inciso V, ratifica que “a avaliação do rendimento 

escolar deverá ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos 

aspectos qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 

finais”. Porém o que percebemos na prática é que ainda há muita coisa a ser mudada, pois 

os aspectos quantitativos prevalecem nas classes de EJA. Para Luckesi (2005), a 

avaliação só nos propiciará condições para a obtenção de uma melhor qualidade de vida 

se estiver assentada sobre a disposição para acolher, pois é a partir daí que podemos 

construir qualquer coisa que seja. O professor deve estar disposto a realizar um processo 

de transformação na realidade do seu aluno. Deverá aceitá-lo do jeito que se encontra, e 

ao acolher esse sujeito, deverá dar ele uma chance de mudança, apresentando novos 

caminhos, construindo junto com ele uma nova realidade. Em uma linha diferencial Haydt 

(2002), diz que avaliar é atribuir um julgamento ou apreciação de alguma coisa ou de 

alguém com base em uma escala de valores. Logo, a avaliação consiste em coletar e 

interpretar dados quantitativos e qualitativos previamente estabelecidos. Tal autor adota 

uma postura avaliativa mais objetiva, inclusive incide sobre o que denomina julgamento 

em detrimento de acompanhamento processual, como no conceito apresentado 

anteriormente. Mas em contraponto à posição de Haydt vemos Libâneo (1991) posto que 

afirma ser a avaliação uma tarefa didática essencial para o trabalho docente. Por 

apresentar uma grande complexidade de fatores, ela não pode ser resumida a uma simples 

realização de provas e atribuição de notas. A mensuração apenas fornece dados 

quantitativos que devem ser apreciados qualitativamente. Desse modo, a avaliação não 

deva centrar-se na verificação do conhecimento de acordo com o que foi transmitido pelo 

professor ou apresentado no material didático utilizado. Corroboramos nesse sentido com 

a posição de Primo (2006) ao declarar que avaliar relaciona-se em acompanhar o processo 

de construção do conhecimento e incentivar a capacidade autoral e inventiva do aluno em 

trabalhos individuais ou em grupo. Isso nos leva a concluir que a maioria dos estudos, ao 

menos é concordante de que o processo de avaliação é gradativo, intensivo e extensivo a 

vários aspectos, e afetam tanto o ensino como a aprendizagem. Percebemos ainda uma 

certa carência acerca da formação de professores para o uso e aplicação dos instrumentos 

de avaliação em classes de EJA. Nesse sentido Dantas (2012) enfatiza que, o sucesso do 

desenvolvimento do aluno da EJA, depende da atuação profissional do professor e da sua 

formação que necessariamente precisa levar em consideração, questões históricas, 

saberes já construídos e o contexto histórico desses sujeitos. A avaliação entendida como 

uma ação pedagógica necessária para a qualidade do processo ensino-aprendizagem deve 

cumprir basicamente três funções didático- pedagogicas: função diagnóstica, função 

formativa e função somática (HAYDT, 2002). A função diagnóstica da avaliação está 

centrada na identificação inicial do conhecimento dos alunos numa determinada área, 

bem como na verificação das particularidades individuais e dos grupos dos alunos, ou 

seja, é aquela realizada no início do curso, a fim de constatar se os discentes possuem os 

conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários para as novas aprendizagens. 

É utilizada também para estimar possíveis problemas de aprendizagem e suas causas. 

(SANTOS, 2006 apud HAYDT, 2002). A função formativa é aplicada no decorrer do 

proccesso ensino-aprendiagem, servindo como uma forma de controle que visa informar 
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sobre o rendimento do aluno, sobre as deficiências na organização do ensino e sobre os 

possíveis alinhamentos necessários no planejamento de ensino para atingir os objetivos. 

(SANTOS, 2004 apud, ALMEIDA, 2001). A função formativa tem como principal fator 

apontar os erros e acertos dos educandos e professores no processo ensino-aprendizagem. 

Esse modelo de avaliação está ligado ao mecanismo de feedback que permite aos 

professores e alunos identificarem deficiências e reformularem  seus trabalhos, com o 

objetivo de aperfeiçoá--los em um ciclo contínuo e ascendente. A função somativa visa 

classificar os discentes segundo os seus níveis de aproveitamento do processo de ensino-

aprendizagem. É realizada ao final de um curso, período letivo por unidade de ensino, 

dentro de critérios previamente impostos ou negociados e geralmente tem em vista a 

promoção de um grau para outro. (SANTOS 2004 apud HAYDT, 2002) É consenso para 

muitos estudiosos da área de educação que a avaliação funcione como meio de frequência 

das verificações de resultados obtidos, o que possibilitará a quantificação e a qualificação 

dos resultados, acarretando um ajuste sistemático dos métodos visando a efetivação dos 

objetivos educacionais. Pensamos que as funções da avaliação não deveriam ser 

aplicadas de maneira isolada. Assim, a função diagnóstica só terá sentido se tiver referida 

como ação inicial do processo didático-pedagógico, que deve apontar o caminho a ser 

percorrido no processo ensino-aprendizagem, além de classificar os alunos segundo seu 

grau dentro dos critérios estabelecidos de rendimento. Lamentavelmente essa forma de 

avaliar é muito rara de ser empregada na nossa realidade educacional, especialmente na 

Educação de Jovens e Adultos, que possui avaliação de caráter meramente classificatório 

e descontextualizado. Segundo Peña (1999), há uma ncessidade de fortalecimento da 

avaliação no que diz respeito ao caráter diagnóstico, pois atualmente tal processo abarca 

o sentido classificatório e punitivo. A interação entre professor e aluno promove o 

fortalecimento desejado no que tange ao processo gradativo de avaliação, o que torna a 

prática didático-pedagógica mais justa e realística, tendo como principal meta cumprir os 

objetivos educacionais, focando não apenas na medida de desempenho do educando, mas 

valorizando as construções de saberes desses sujeitos. A avaliação formativa como já 

citada, necessita ser fortalecida no processo avaliativo na EJA, e esse fortalecimento está 

intrinsecamente ligado à proximidade entre os sujetios (professor e aluno) envolvidos no 

processo de troca de conhecimento. Na Educação de Jovens e Adultos percebe-se ainda 

a avaliação como uma ferramenta excludente na medida em que o conhecimento que o 

aluno traz para a escola e sua diversidade cultural não são valorizados. Muitos professores 

não percebem os diferentes sujeitos presentes na sala de aula e a realidade a qual os alunos 

estão inseridos, aplicando assim um método de avaliação meramente classificatório. Com 

isso a concepção de que a Educação de Jovens e Adultos deve estar voltada para a inclusão 

das camadas populares é desconstruída, uma vez que não ocorre a valorização dos saberes 

e pluralidade cultural que esses educandos já possuem. Para cumprir essa função a 

avaliação deve possibilitar o trabalho com o novo, numa dimensão criadora e criativa que 

envolva o ensino e a aprendizagem. Desta forma será estabelecido o verdadeiro sentido 

da avaliação: acompanhar o desempenho do educando, orientar as possibilidades de 

desempenho futuro e mudar as práticas insuficientes, apontando novos caminhos para 

superar problemas e fazer emergir novas possibilidades educativas na EJA. Com isso faz-

se necessário que o professor busque novos instrumentos de avaliação e compreenda 

melhor seu aluno, partindo de sua realidade diária para um processo de construção de 

saberes eficaz. 
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