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RESUMO:

Este artigo busca refletir, a partir de um estudo de campo de Conclusão de Curso, o papel da avaliação
para a prática pedagógica na visão das professoras da Educação de Jovens e Adultos. Desta forma, se
propõe a discuti até que ponto a avaliação tem sua contribuição com evasão a escolar e como a avaliação
contínua e formativa pode contribuir com o processo de ensino aprendizagem nesta modalidade
educacional. Neste sentido, fez-se uma análise das entrevistas realizadas com professoras de uma escola
municipal de Maceió com base em teóricos que discutem a EJA e a avaliação da aprendizagem. Conclui-se,
que a avaliação ainda é um desafio na prática pedagógica da EJA e que se faz necessário uma formação
inicial e continuada destes profissionais que atuam nesta modalidade para que venham refletir
coletivamente como se dão os processos de aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos.
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SUMMARY:

This article seeks to reflect, from a field study course conclusion, the role of evaluation for pedagogical
practice in view of the teachers of Youth and Adults. Thus, discussing the extent to which the assessment
has its contribution to the school and evasion as continuous assessment and training can contribute to the
learning process in this educational modality. In this sense, it was an analysis of interviews with teachers
at a public school in Maceió-based theorists argue that the EJA and evaluation of learning. We conclude
that the assessment is still a challenge in the pedagogical practice of adult education and training is
required initial and continuing these professionals working in adult education that will reflect collectively
how to give the processes of learning in Education for Youth and Adults .
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INTRODUÇÃO

O Brasil possui um alto índice de analfabetismo com um número de 14,1 milhões de pessoas de 15 anos
acima, que correspondem a uma porcentagem 9,7 da população, sem levar em consideração os
analfabetos funcionais, aqueles que apenas decodificam as informações sem o devido entendimento do
texto, que somam um total de 38 milhões de brasileiros, conforme dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Apesar desse alto índice de pessoas que não sabem ler e escrever, os
dados divulgados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) em 2007 revelam que dos 8
milhões de pessoas que se matricularam na modalidade de educação de Jovens e adultos (EJA), cerca de
50%, segundo essa pesquisa, evadem por diversos motivos.

Dentre as várias razões que levam esses sujeitos à evasão está a inadequação metodológica, na qual a
avaliação escolar tem um papel de destaque, pois esta aplicada somente como forma de exame, não
contribui para permanência do aluno nessa modalidade de ensino, porque não contribui para o avanço
deste, levando à retenção dos mesmos, enquanto as dificuldades deveriam ser trabalhadas ao ser
diagnosticadas durante o processo. Este fato, com outra série de fatores, provoca uma falta de estímulo
que posteriormente pode levar à evasão escolar.

Para Luis (2003), a centralidade da avaliação no processo pedagógico está “em (dever) ser capaz de
mediar a prática educativa, contribuindo significativamente para que as suas finalidades sejam alcançadas
e, inclusive possam até ser re-significadas, mas fazendo-o sem ser vista, sendo vista fingindo não
ver.”(p.36). Neste sentido, avaliação deve ser significativa, de modo que desafie os sujeitos a
demonstrarem os conhecimentos construídos, como também ao avaliar o professor este deve refletir sobre
a sua prática educativa.

A avaliação que está comprometida com a real democratização da escola será mais que um instrumento
que fornecerá dados para classificação dos alunos, será também um indicativo para o professor que
mostrará o caminho percorrido pelo aluno em sua aprendizagem, levando-o a uma tomada de decisão
para que realmente o processo de ensino-aprendizagem desse sujeito parta das necessidades existentes e
tenha um sentido de forma que tenham êxito em suas aspirações. De fato, só o acesso simplesmente não
pode ser tratado como a democratização da escola; esse processo vai além, é preciso promover uma
qualidade no ensino que se traduza na permanência desses indivíduos na escola.

Para que a avaliação contribua com a superação do fracasso escolar, esta deve ser vista de forma mais
abrangente, contemplando a avaliação institucional, dos discentes e docentes, não mais somente para
simplesmente atribuir uma nota e causar pânico nos alunos, que é avaliação apenas somativa, e sim
comprometida com o processo pedagógico do ensino-aprendizagem, passando a ser o centro não só por
sua importância como ferramenta do ensinar e aprender, mas com uma ferramenta de ressignificação do
ensino que pode contribuir para o professor planejar e replanejar a sua prática cotidiana, porque o mais
extraordinário não é atribuir notas e sim compreender o processo.

Neste sentido, este artigo busca refletir sobre o papel que a avaliação da aprendizagem tem assumido na
Educação de Jovens e Adultos com em base em algumas reflexões teóricas e em questionários e
entrevistas realizadas com professoras que atuam nesta modalidade em uma escola do município de
Maceió.

2 CONCEITUANDO A AVALIAÇÃO NO CONTEXTO

Compreender qual o significado da avaliação para a prática pedagógica é de suma importância para o
professor da EJA, como em qualquer outra modalidade, pois os princípios de avaliação se aplicam a
qualquer nível e modalidade de ensino. Dessa forma, traremos alguns conceitos do que é realmente a
avaliação, diferenciando avaliação e exame, apontando a necessidade de uma avaliação contínua para

Pág.2/10



mediar a prática docente, como também serão expostos alguns desafios que o professor enfrenta na
atualidade, visto que ele é o principal instrumento para uma avaliação formativa.

A avaliação escolar, geralmente, é vista de modo limitado, pois a comunidade escolar (educando,
educadores, pais, administradores da educação, até mesmo os alunos da EJA) relaciona esta
simplesmente com uma prova e/ou com a promoção escolar para uma série ou turma seguinte sem
nenhuma preocupação com a construção da aprendizagem. Porém, avaliar vai mais além da simples
aplicação de prova ou a promoção escolar. Segundo Luis (2008), a avaliação é espaço de
mediação/aproximação/ diálogo entre formas de ensino do professor e percurso de aprendizagens dos
alunos. Neste sentido, avaliar implica saber como o aluno aprende para que toda prática esteja centrada
de modo que contribua com o processo de construção da aprendizagem.Desta forma, somente um
instrumento avaliativo bem elaborado permitiria a descrição da aprendizagem dos alunos de maneira mais
consistente, de forma que a avaliação escolar medie o processo de ensino-aprendizagem.

Para Luckesi (1998), a prova é apenas um instrumento de coleta de dados para a avaliação. O autor
afirma que o termo avaliação foi originado do latim da composição a-valere, que significa dar valor a,
como também tem o sentido de atribuir um valor ou qualidade, que implica um posicionamento, seja ele
positivo ou negativo. O autor acrescenta que:

O ato de avaliar implica coleta, análise e síntese dos dados que configuram o objeto da avaliação,
acrescido de uma atribuição de valor ou qualidade, que se processa a partir da comparação da
configuração do objeto avaliado com um determinado padrão de qualidade previamente estabelecido para
aquele tipo de objeto. O valor ou qualidade atribuídos ao objeto conduzem a uma tomada de posição a seu
favor ou contra ou contra ele. E o posicionamento a favor ou contra o objeto, ato ou curso de ação, a
partir do valor ou qualidade atribuídos, conduz a uma decisão nova: manter o objeto como está ou atuar
sobre ele (idem, p.93).

Avaliar vai mais além que uma simples aplicação de uma prova, tem que haver uma análise dos resultados
verificados por este instrumento, para que após a análise deste possa haver a tomada de decisão. Esta
discussão nos permite inferir que, muitas vezes, o professor da EJA examina o educando e não avalia de
fato este sujeito, pois em alguns casos estamos preocupados em somente verificar o que o aluno sabe e
não intervimos na realidade encontrada por diversas razões: uma delas é a falta de tempo para replanejar
a aula pelo fato de que, em sua grande maioria, os educadores desta modalidade acabam tendo que
trabalhar os turnos matutino, vespertino e noturno.

2.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA

Para uma compreensão do papel que a avaliação escolar tem assumido em uma turma de Educação de
Jovens e Adultos, neste estudo aplicamos questionários e realizamos entrevistas com quatro professoras
que atuam na EJA para levantar as concepções de avaliação que estas têm, visto que o professor é que
torna sua prática um exame ou uma avaliação.

Cabe destacar que as entrevistas foram realizadas com as professoras individualmente em suas
respectivas turmas, que serão nomeadas aqui como professora A, B, C e D. No entanto, duas destas
professoras participaram da entrevista no mesmo momento, pois a direção da escola uniu as turmas
destas professoras, ou seja, as duas dividem uma turma. Desta forma em algumas questões da entrevista
a professora D não quis se pronunciar, deixando somente a professora C responder.

Em relação ao perfil das professoras que participaram do estudo, fora entregue a elas um questionário que
objetivava levantar algumas questões essenciais para compreendermos quem é o professor da EJA. Todas
se consideraram brancas ao responder sobre sua etnia, estão em uma faixa etária de 30 a 39 anos, todas
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possuem o nível superior e apenas uma delas não é em Pedagoga, mas está fazendo uma pós-graduação
lato sensu em Psicopedagogia. Trabalham com EJA desde 2012, quando a escola foi inaugurada em 2010,
e todas são concursadas. Metade destas professoras obteve seu diploma em um período de 10 a 15 anos
atrás e as demais de 3 a 7 anos. Das entrevistadas, os pais de duas concluíram o Ensino Médio e das
outras não chegaram nem concluir o Ensino Fundamental. Elas possuem uma renda entre 2 a 4 salários
mínimos, apesar de que todas trabalham nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo que apenas
uma exerce outra atividade como diretora de uma creche e seu salário varia entre 4 a 8 salários mínimos.

3 O PAPEL DA AVALIAÇÃO PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA VISÃO DAS PROFESSORAS

Já no primeiro momento das entrevistas, foi indagado às professoras sobre o papel da avaliação em sua
prática com as turmas de EJA. Ao analisarmos suas respostas, pudemos constatar que apenas uma
considerou a avaliação como uma prática fundamental e uma delas até chegou a afirmar que era
complicado avaliar seus alunos porque elas não tinham tempo:

É complicado porque a gente não tem tempo... Antes era só prova agora passou a ser diariamente de
acordo com o desenvolvimento da sala. E pra gente que trabalha os três turnos elaborar avaliação para
cada necessidade da turma... (Professora A)

A meu ver, a avaliação ela é fundamental para a prática pedagógica, é válida. Porque a partir dela eu
percebo o nível de aprendizado dos meus alunos e o que preciso rever (Professora B)

Não, a avaliação da primeira fase não é sistemática; ela serve para o relatório, já na terceira fase é para
nota, por isso é sistemática. (Professora C e D)

A partir da fala da professora A, podemos perceber a necessidade de melhores condições de salário para o
professor, visto que estas professoras, todas elas, trabalham em três turnos e, ainda assim, têm uma
renda mensal entre 2 e 4 salários mínimos. Desta forma, elas afirmaram que não têm tempo para planejar
a sua prática avaliativa, pois ao planejar o professor poderá elencar o que realmente será avaliado, por
exemplo, fazer um levantamento dos conhecimentos trabalhados, elegendo o que realmente o que ela
precisa avaliar para poder zrealmente perceber o que os alunos aprenderam ou deixaram de aprender. Ao
tratar deste assunto, Luckesi (2011, p.336) afirma o seguinte:

O ponto de partida para a elaboração de um instrumento de coleta de dados com base nos recursos da
metodologia científica é o seu planejamento. Isso significa que, previamente à sua confecção, há
necessidade de estabelecer as bases (decisões) que orientam sua construção. Para cumprir essa tarefa, o
educador que avalia precisa ter presentes as normas científicas que orientam a construção de instrumento
de coleta de dados nas pesquisas.

Outro ponto a ser discutido na fala da professora é a centralidade da avaliação nas práticas de Educação
de Jovens e Adultos, pois é a partir da avaliação que poderemos conhecer o percurso da aprendizagem de
nossos alunos. E no caso das turmas de EJA, em que há uma grande diversidade de alunos, a avaliação
possibilitará ao professor, como ao aluno, perceber os níveis de dificuldades de cada aluno, para que tanto
um quanto outro, venham a intervir proativamente na aprendizagem.

Já a partir da fala das professoras C e D, podemos perceber o quanto avaliar para elas está preso às
situações formais em que o professor atribui nota aos alunos, pois, segundo estas professoras, os alunos
do primeiro ciclo não são avaliados, uma vez que não há atribuição de notas, "somente" a escrita de
relatórios. Esses estão focados no relato sobre os níveis de escrita e operações matemáticas. Esse fato nos
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mostra o quanto as nossas práticas avaliativas estão impregnadas pelos exames, nas quais há uma
priorização das médias de notas, deixando em segundo plano a função verdadeira da avaliação que é a de
auxiliar efetivamente uma aprendizagem satisfatória. Chamamos a atenção o fato de que, para as
professoras, a utilização de relatório não é vista como avaliação sistemática, pois não gera uma nota. De
fato, o uso de relatório, se não for bem conduzido, não necessariamente implica em uma avaliação mais
sistemática, criteriosa e processual/formativa, mas sua utilização vem sendo defendida justamente em
contextos escolares que buscam práticas avaliativas nessa perspectiva.

Deste modo, é necessário que tenhamos clareza de que verificar não é avaliar, porque ao verificar as
aprendizagens construídas pelos alunos não significa dizer que o professor está avaliando seus alunos pelo
fato de que, de acordo com Luckesi (1998), a verificação se caracteriza pela observação, obtenção, análise
e síntese dos dados que delimitam o objeto de estudo e encerra quando consegue configurar o objeto
pesquisado.

Já avaliar vai mais além, conforme (HADJI, 2001, p.129) Avaliar:

Não é nem medir um objeto, nem observar uma situação, nem pronunciar incisivamente julgamento de
valor. É pronunciar-se, isto é, tomar partido, sobre a maneira como expectativas são realizadas; ou seja,
sobre a medida na qual uma situação real corresponde a uma situação desejada. Isso implica que se saiba
o que se deve desejar (para pronunciar um julgamento sobre o valor, desse ponto de vista, daquilo que
existe); e que se observe o real (será preciso coletar observáveis) no eixo desejado. A avaliação é uma
operação de leitura orientada da realidade.

Sant’ Anna (1995 p.7) afirma que a avaliação é um termômetro que permite confirmar o estado em que se
encontram os elementos envolvidos no contexto. Enquanto que para Luckesi (2011, p.171) a avaliação é
investigar a qualidade de uma determinada realidade.

As definições do que é avaliar, para diversos autores são inúmeras, porém na EJA é essencial que a
avaliação leve em conta as especificidades desta modalidade. Neste sentido, Miranda (2012, p.3) explica
que avaliação na EJA deve estar configurada da seguinte maneira:

Pensar a avaliação na/para a Educação de Jovens e Adultos impõe aos seus profissionais o rompimento e a
superação de padrões, estereótipos e modelos aplicacionistas em virtude das diferenças aí existentes: as
várias histórias de vida marcadas pelos processos de escolarização, as diferenças geracionais, a inserção
de muitos estudantes no mundo do trabalho, as questões de gênero, raça ou etnia, religiosidade, de
origem rural ou urbana, etc.

Dessa forma, na Educação de Jovens e Adultos, a avaliação, apesar de não poder abrir mão de critérios
pré-definidos por se tratar de uma educação formal, deve atender a uma prática que contemple a
diversidade. Também deve compreender que estes sujeitos que tiveram seus direitos negados possuem
um saber distante do escolarizado.

4 PROCEDIMENTOS/INSTRUMENTOS UTILIZADOS PELAS PROFESSORAS PARA AVALIAR

Ao perguntar às professoras sobre os procedimentos/instrumentos de avaliação que elas utilizam para
avaliar seus alunos, percebemos que ainda não há uma compreensão clara do que é um instrumento ou
procedimento de avaliação e isto foi constatado na fala da professora A que, ao relatar sobre os
instrumentos e procedimentos, fez a seguinte narrativa: "Meu aluno é avaliado no dia a dia.” No caso
desta educadora percebemos que ela confundiu a periodicidade da avaliação (o fato de ser contínua) com
os instrumentos e procedimentos.
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Os instrumentos de coleta de dados são os recursos que empregamos para obter o desempenho dos
alunos. Vale ressaltar que eles não constituem instrumentos de avaliação e sim instrumentos de coleta de
dados para avaliação, pois sua função é ampliar a capacidade do avaliador.

Luckesi (2011), ao analisar alguns instrumentos avaliativos aplicados em nossas escolas, faz um
levantamento crítico a esses instrumentos por não levarem em conta três variáveis: a adequação dos
instrumentos, a finalidade e a satisfatoriedade metodológica. O autor explica que os instrumentos devem
possibilitar ao avaliador coletar exatamente o que precisa para descrever o desempenho dos educandos e,
ao discutir a questão metodológica, afirma o seguinte:

Quanto à satisfatoriedade metodológica, os instrumentos devem ser elaborados segundo rigorosas regras
de metodologia científica. Muitos instrumentos utilizados em nossas escolas carecem dessa qualidade,
sendo elaborados de modo descuidado e aleatório, por vezes até com certa perversidade autoritária,
quando o educador que avalia decide, de alguma forma, criar situações-problemas difíceis em excesso ou
externas ao conteúdo avaliado. (2011, p.307)

É por isso que muitas vezes o difícil não é o conteúdo aprendido a ser respondido e sim compreender o
que o professor solicita em um instrumento de coleta de dados. Desta forma, para o levantamento de
dados da realidade, é condição primordial utilizar instrumentos adequados e corretamente elaborados.

Diante desse esclarecimento, ainda Luckesi (2003) afirma que a função dos instrumentos de coletas de
dados é de “ampliar a capacidade de observar a realidade, tendo em vista estabelecer uma descrição da
mesma, a partir de suas características essenciais. Eles permitem a sua constatação, configurando-a em
seus contornos, em seu desempenho” ( p. 74). Os instrumentos fazem parte do processo avaliativo e
todos eles são úteis, desde que tenham adequação para os objetivos que temos, assim como devem
manter adequação no que se refere à sua construção.

Existe um duplo desafio para sustentar uma avaliação efetivamente formativa: criar atividades e
momentos de aprendizagem e de avaliação capazes de atribuir sentido às práticas curriculares e de formar
alunos aptos a controlarem, analisarem e tomarem decisões sobre o próprio processo de aprendizagem.

As professora C e D, ao serem indagadas sobre os procedimentos/instrumentos que elas utilizam para
avaliar seus alunos, responderam da seguinte forma:

Avaliamos a partir das atividades coletivas, que eles fazem em grupo, porque não há prova, somente o
relatório. (Professora C)

Eles não fazem prova. (Professora D)

Com base na fala destas educadoras, percebe-se que alguns professores acreditam que só estão avaliando
seus alunos se for aplicada uma prova; no entanto, a prova é apenas um dos instrumentos de avaliação e
o fato de não haver a obrigação de aplicar provas não quer dizer que não há avaliação. Além disso,
questionamos: será que o fato de não se utilizar a prova exclui a necessidade de avaliação individual?
Como as professoras acompanham o desenvolvimento de cada aluno se só os avalia por meio de
atividades coletivas? Como já afirmamos, com base em Luckesi (2011), qualquer instrumento adequado,
que sirva para coletar dados significativos sobre as aprendizagens dos alunos, pode e deve basear a
avaliação do professor. Por outro lado, há também diversas situações e atividades que, normalmente, não
são consideradas como avaliativas, mas que exercem grande influência na avaliação que o professor faz
dos educandos, como Luis (2006, p.38) nos alerta:
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Neste sentido, precisamos reconhecer que nosso trabalho pedagógico apresenta práticas avaliativas
cotidianas que estão permeadas de múltiplos aspectos, em função da própria complexidade do ensinar e
aprender, as quais constituem o que se costuma chamar de avaliação informal. Essa avaliação informal,
superando o temor pela subjetividade, precisa ser cada vez mais valorizada, tornando-se seus critérios
cada vez mais claros e as práticas de observação mais sistemáticas e abrangentes, a fim de que se
constituam como fonte legítima de decisões para nós professores de reflexão para nossos alunos.

Já a professora B explica que:

Eu uso ditado, uso texto fatiado. Já avalio a leitura, também a escrita através de ditados e já faço a
autocorreção.

Esta professora, ao fazer este comentário, demonstrou que as atividades trabalhadas em sala também são
espaços de avaliação, pois não é preciso esperar um momento e um instrumento formal para que se
perceba as dificuldades dos alunos, deixando evidente uma a avaliação informal.

5 FREQUÊNCIA DA AVALIAÇÃO

As professoras afirmaram que avaliam seus alunos constantemente, inclusive uma delas assegurou que
registra semanalmente os resultados das atividades para posteriormente colocar nos relatórios, no
entanto, ainda se pode perceber que alguns professores registram apenas para atender a uma
necessidade burocrática, que é o preenchimento de relatório, como pode ser percebido na fala da
professora C: "faço o registro no caderno para depois prestar contas no relatório".

Por outro lado, a professora B explica o seguinte: "eu avalio semanalmente, faço um registro no meu
caderno que vai me ajudar no relatório". Ao tomar esta atitude de registrar semanalmente, esta
professora está levantando elementos que a auxiliarão em sua reflexão para a superação da prática
certificativa, desta forma, fazendo da avaliação uma aliada para a busca das dificuldades, assim como
demonstra a compreensão de que o homem é um ser inconcluso, que Freire (1983) defende, pois está
sempre aprendendo e sempre terá novas descoberta; por isso, a avaliação contínua e processual está
focada no processo e não nos fins. Já as professoras A e D afirmaram que avaliam seus alunos todos os
dias, porém não registram. Neste sentido, é necessário resgatar o que foi argumentado anteriormente:
faz-se necessário que o professor tenha mais clareza acerca dos critérios e as práticas de observação
devem ser mais sistemáticas e abrangentes para que a avaliação contínua seja, de fato, formativa, ou
seja, possibilite a evolução do processo de aprendizagem.

Desse modo, estas professoras poderiam usar estes relatórios em uma perspectiva formativa:

A avaliação só é formativa se for informativa. E só é informativa se responder a perguntas! O que se sabe
sobre o “objeto” avaliado? Se ele é capaz de... (fazer o quê? Será preciso determinar isso?) Se
compreendeu (o que exatamente?). Se sabe, se sabe fazer, se sabe ser... (o quê?). Com efeito, não há
avaliação sem perguntas feita à realidade. Construir o objeto de avaliação é dizer, antes de mais nada,
sobre o que se dá o questionamento e sobre o que se dará a coleta de informações. Designar, portanto, o
saber, o savoir-faire, o saber ser; a competência, a capacidade, a habilidade, etc...sobre o que se
questiona. É essa a interrogação que designa (e cria) o objeto de avaliação. O avaliador deverá então,
com todo o rigor, expressar essa interrogação. (HADJI, 2001, p.79)

Diante disto, percebemos a necessidade de que a avaliação assuma um papel de comunicação e
informação, visto que a construção destes relatórios tem como objetivo principal a “prestação de contas”,
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como uma professora relatou, mas neste caso não é uma “prestação de contas” com os sujeitos da
avaliação, o aluno e o professor, mas com a instituição, deixando de efetivamente informar sobre os
processos de aprendizagem. Desta forma, estes relatórios não estão sendo utilizados em uma perspectiva
formativa, pois, para Hadji (2001), um dos critérios para avaliação ter um caráter formativo é a
possibilidade de informar aos sujeitos centrais da avaliação sobre os processos de aprendizagem e sobre o
fazer docente.

6 CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA ESCOLHER E ELABORAR OS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS

Ao tratar sobre critérios que elas se embasam para construir os instrumentos que utilizam para avaliar
seus alunos, as professoras deram as mais diversas respostas, tais como: "a pesquisa é fundamental,
estou sempre pesquisando, porque ficar só no livro...tem que pesquisar" (Professora A). Na fala desta
professora, pode-se inferir que esta usa como critério para a elaboração de instrumento a construção de
perguntas com base em algumas pesquisas, ou seja, ela não retira as questões do próprio livro. Já as
professoras B e C demonstraram que tinham clareza dos critérios que utilizavam para construir os
instrumentos avaliativos. A professora B informou que o critério que a orientava para elaborar seus
instrumentos era "buscar perceber as dificuldades". Segundo a professora C, "os instrumentos de
avaliação devem estar de acordo com os conhecimentos trabalhados para que se possam perceber as
dificuldades".

Luckesi (2011) comunga com este critério desta professora quando defende que uma condição básica para
a construção de instrumento de coleta de dados para a avaliação da aprendizagem é o planejamento, pois
há uma necessidade de estabelecer as bases que orientarão sua construção. E para ser bem planejada,
deverá levar em consideração o Projeto Político Pedagógico da escola[1], o planejamento de ensino, o
conteúdo e a metodologias utilizadas no ensino, pois, ainda segundo este autor, avaliar é um ato de
investigar a qualidade do desempenho dos educandos, tendo por base dados relevantes, decorrentes de
sua aprendizagem e, se necessário, numa intervenção, a fim de corrigir os rumos da ação (p.265).

Além disso, um instrumento/procedimento, ao ser direcionado para uma turma de Educação de Jovens e
Adultos, deve ter como um dos eixos de sua construção procurar partir de problemas cotidianos de forma
que permitam ao aluno uma reflexão desta realidade com a intenção de transformá-la. Desta forma, os
instrumentos/procedimentos estarão articulados a uma proposta de educação problematizadora, defendida
por Freire (1983).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir destas reflexões, com base nas entrevistas com as professoras, pudemos constatar, que apesar de
elas buscarem desenvolver práticas avaliativas, o quanto muitas vezes a prática delas oscila entre uma
perspectiva formativa, em que as professoras procuram intervir favorecendo as aprendizagens, e uma
avaliação certificativa, que busca apenas certificar se o aluno deverá ser aprovado ou retido.

Percebemos que avaliar em uma perspectiva que supera ações certificativas ainda é um desafio para a
EJA, como em qualquer modalidade, pois a avaliação escolar, não é uma ação neutra, está a serviço de
uma concepção pedagógica que por sua vez serve a um modelo de sociedade. Para que seja superada esta
visão de avaliação é preciso que se transforme a visão de sociedade e, consequentemente, redefina-se a
ação pedagógica para uma transformação do modelo de sociedade vigente e não simplesmente para a sua
manutenção.

Para que a avaliação na Educação de Jovens e Adultos contribua com o processo de ensino-aprendizagem,
ela deve ser um instrumento que possibilite tanto ao professor como ao aluno acompanhar os percursos
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de sua aprendizagem, deve ocorrer em uma perspectiva dialógica, que permita ao aluno participar da
própria aprendizagem, enfim deve estar embasada em uma perspectiva formativa, que, de acordo com
Perrenoud (1999), toma como base o diálogo entre professor e aluno de forma democrática.

Também percebemos a necessidade de uma formação inicial e continuada destes profissionais que atuam
diretamente nesta modalidade para que possam refletir coletivamente e à luz de suas práticas
pedagógicas como se dão os processos de ensino-aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos devido à
sua especificidade.

Para atuar nas turmas da EJA, o professor, em primeiro lugar, deve reconhecer que não detém todo o
saber e que o saber que o aluno traz consigo não é inferior aos saber escolar. Outro fato que não deve ser
esquecido é que em suas aulas deve ser levado em consideração o contexto desses alunos para que essas
aulas produzam significados para estes.

Também o professor da EJA deve ser flexível, ouvir as críticas de seus alunos em relação à sua prática de
forma dialógica, estar atento a seu procedimento em sala para não subestimar as capacidades de seus
alunos, estando atento a uma prática muito constante na EJA, que é a evasão.

Diante do exposto, pode ser percebida a necessidade de um novo olhar perante a avaliação na Educação
de Jovens e Adultos, pois esta como o centro do processo ensino- aprendizagem, que irá dar significados
ao currículo, como também irá situar o planejamento e o professor será fundamental na escolha dos
instrumentos que melhor atenda a seus alunos. A avaliação se faz necessária à tomada de decisão, porque
avaliar somente para classificar é uma prática contra a democratização do ensino. Luckesi (1998)
relaciona essa atitude a um médico que aos diagnosticar a enfermidade não procura controlar a doença.
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