
AVALIAÇÃO NA EJA: CONCEPÇÕES E PERSPECTIVAS PARA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMI DOS SUJEITOS

ANDRÉA CHAGAS DA ROCHA
EVANILSON TAVARES DE FRANÇA
GILMARA DE SOUZA NETO

EIXO: 13. CURRÍCULO ESCOLAR, GESTÃO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

RESUMO
 
Propomo-nos, neste artigo, desenvolver reflexões acerca do processo de avaliação da aprendizagem na Educação de
Jovens e Adultos – EJA, visto tratar-se de modalidade pensada para atender, especificamente, a um público que não
teve acesso à educação formal na idade própria e que, ou já se encontra inserido no mercado de trabalho ou tem este
como meta a ser alcançada em curto prazo. Portanto, todo o currículo construído para este público – incluindo-se
obviamente a avaliação – precisa ser articulado com o universo do trabalho no sentido de propiciar, aos alunos,
condições capazes de fortalecer a sua inserção profissional nutrida de uma cidadania que garanta a sua autonomia
enquanto sujeito de direito. Acrescentamos que não se trata de proposta inovadora o que aqui apresentamos, mas de
um convite à reflexão, dada a natureza de uma modalidade de ensino que ainda busca sua identidade.
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I INTRODUÇÃO
 
Poderíamos iniciar as discussões deste artigo por meio de uma breve apreciação histórica da Educação de Jovens e
Adultos, no Brasil e no mundo – o que certamente será efetuado. No entanto, optamos por abrir esta introdução
definindo autonomia, visto tratar-se, em nossa ótica, de condição sine qua nom para a emancipação dos sujeitos. E no
percurso de definição desse termo, distinguiremos o que se vem adjetivando de autonomia adquirida e de autonomia
construída – tendo a primeira uma dimensão relacionada ao campo da legalidade e a segunda, um caráter de conquista
dos indivíduos e/ou da comunidade.
No contexto escolar, entende-se por autonomia a capacidade que a instituição tem de definir-se e de definir os rumos
que pretende seguir num espaço/tempo estabelecido coletivamente, com a participação protagonista da comunidade
endógena e exógena. Para tanto, é preciso planejar-se, estabelecer metas, elaborar objetivos e metas atingíveis,
projetar-se no tempo histórico, conhecer-se e conhecer a realidade socioeconômica e cultural que a envolve. Nas
palavras de Silveira Bueno, autonomia é a “faculdade de se governar por si mesmo, direito ou faculdade de se reger por
leis próprias, emancipação, independência” (BUENO, 2000, p. 103).
A escola é, necessariamente, uma instituição autônoma. E esta autonomia lhe é conferida tanto pela Constituição
Federal quanto por Lei Ordinária – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB 9394/96), como se
constata nos artigos destacados a seguir:
 
Art. 12. Os estabelecimentos de Ensino, respeitadas as normas e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência
de: I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e
financeiros;
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Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de
acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I. participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola; II. participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares
ou equivalentes.
 
Os preceitos legais, supratranscritos, registram uma autonomia que a escola adquiriu como consequência de luta
histórica de educadores/as, em especial, e de outros segmentos da sociedade brasileira. No entanto, é preciso garantir
essa autonomia na caminhada quotidiana, no chão da escola. E, para isso, torna-se necessário promover a gestão
democrática, descentralizar as decisões e ações, planejar democraticamente as estratégias, empoderar a cidadania
(ativa) de educandos/as e educadores/as (por meio da luta coletiva, de conquistas conjuntas, do resgate da identidade
dos atores do processo e de valorização das ações dos/as trabalhadores/as e do fazer educativo). Faz-se necessário
também potencializar a participação dos/as alunos/as, dos/as pais/mães e da comunidade onde a escola está situada.
A autonomia, portanto, pode ser subdividida (com já dito) em dois grupos, a garantida e a construída. Esta última
compreende a que é fruto da ação da comunidade escolar (e local), representada pela proposta pedagógica da escola
(projeto político-pedagógico), pela descentralização das decisões e ações. Já a autonomia garantida encontra-se
presente nos textos legais, é aquela estabelecida pela Constituição Federal ou por leis ordinárias.
 
É verdade que a autonomia assegurada pela LDB (9394/96) também é resultado de um processo de construção social,
uma vez que essa lei é produto da discussão de muitos educadores e de outros segmentos da sociedade. Mas a
autonomia da escola é efetivamente construída, na medida em que resulta da ação dos sujeitos locais e não da
determinação legal. É claro que quando a autonomia da escola aumenta, também cresce o seu nível de
responsabilidade em relação à comunidade na qual ela está inserida. Trata-se de uma relação diretamente proporcional.
(MACHADO, 2001, p. 19).
 
Não se deve, entretanto, confundir autonomia com soberania. A escola é (e deve ser) autônoma para que possa
construir seu caminho enquanto anda. No entanto, há uma relação hierárquica entre escola e outros sistemas que deve
ser preservada para garantir a unidade nacional, como uma base curricular nacional comum para estados e municípios,
diretrizes educacionais e outros elementos necessários à integração de um país que, mesmo diversificado, precisa
definir formas comuns de fazer o caminho e de nele caminhar que fortifiquem a identidade nacional.
Esse trajeto percorrido pela escola também foi descrito pela Educação de Jovens e Adultos (EJA). Inicialmente,
compreendida como educação não-formal, a Educação de Jovens e Adultos passa a compor função estatal a partir da
Segunda Grande Guerra.
 
A Segunda Guerra Mundial recém terminara e a ONU – Organização das Nações Unidas – alertava para a urgência de
integrar os povos visando a paz e a democracia. Tudo isso contribuiu para que a educação dos adultos ganhasse
destaque dentro da preocupação geral com a educação elementar comum. Era urgente a necessidade de aumentar as
bases eleitorais para a sustentação do governo central, integrar as massas populacionais de imigração recente e
também incrementar a produção. (RIBEIRO, 1999, p. 20).
 
 
 
II PASSOS E COMPASSOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 
A partir da Segunda Grande Guerra, várias foram as ações internacionais programadas e realizadas com o fito de
incrementar a educação daqueles/as adultos/as e daqueles/as jovens que compunham o exército de educandos/as
excluídos/as do processo educativo no mundo inteiro, inclusive no Brasil (que, mesmo diante de um crescimento
econômico digno de países de Primeiro Mundo, atingindo um índice de 7,4%, entre as décadas de 50 e 80, seu sistema
educacional não acompanhava a locomotiva econômica que impulsionava a Nação – e isso era bastante evidenciado
quando se comparava os resultados do sistema educacional brasileiro com os de outras nações latino-americanas de
menor crescimento econômico).
Em 1949, foi realizada a I Conferência Internacional de Educação de Adultos, na Dinamarca, oportunidade em que essa
proposta educativa foi concebida como educação moral. O objetivo era resgatar o respeito aos direitos humanos e a
construção de uma paz duradoura.
Em 1963, realizou-se, em Montreal, a II Conferência Internacional de Educação de Adultos. Naquele momento
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construiu-se um novo perfil desta modalidade de ensino (se bem que ainda não vista como uma modalidade): uma
continuação da educação formal (portanto, permanente) e também como uma educação de cunho comunitário.
A III Conferência Internacional de Adultos foi realizada em Tóquio, em 1972, quando a educação para este público
passa a ser compreendida como suplência da educação fundamental, re-introduzindo no sistema aqueles/as alunos/as
excluídos/as dele na idade própria. Nessa época, no Brasil já vigorava a reforma da LDB 4024/61, que, então, fixava
“Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (BRASIL, 1961, ementa).
A IV Conferência Internacional de Educação de Adultos ocorreu em Paris, em 1985, caracterizada pelo pluralismo de
ideias, concepções e conceitos.
As semantizações e ressemantizações sofridas pela educação pensada para jovens e adultos vão, ao longo do tempo,
conferindo a esta modalidade de ensino conotações específicas, as quais recebem a apreciação de Paulo:
 
Nos anos 40, a educação de adultos era entendida como uma extensão da escola formal, principalmente para a zona
rural. Já na década de 50. a Educação de Adultos era entendida como uma educação de base, com desenvolvimento
comunitário. (FREIRE, citado por GADOTTI, 1979, p. 72).
 
Durante determinado período, o país foi mobilizado por duas concepções de educação de adultos: aquela desenhada
por Paulo Freire, de cunho libertador (conscientizador), e outra, voltada para a formação de eleitores e de mão de obra,
a funcional (profissional).
Na dedada de 70, explode no Brasil o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL. A pretensão deste movimento
é alfabetizar (entendo-se por alfabetizar: ler, escrever e contar) um exército numeroso de brasileiros/as que não tiveram
acesso à escolarização na idade adequada. Como já se fez menção anteriormente, o MOBRAL não tem como objetivo
formar cidadãs/ãos, mas trabalhadores/as para fomentar o capital nas fábricas que cresciam no país, notadamente nas
regiões sudeste e sul.
Essa concepção de educação de jovens e adultos como suplência é institucionalizada pela Lei 5692/71, que reserva um
capítulo inteiro para tratar do ensino supletivo nos diversos sistemas. O capítulo em ênfase define finalidades,
abrangência, os exames supletivos, organização e certificação. A título de ratificação, destacamos um dos artigos do
instrumento legal em foco:
 
O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a atender, desde a iniciação no ensino de ler, escrever e
contar e a formação profissional definida em lei específica até o estudo intensivo de disciplinas do ensino regular e a
atualização de conhecimentos. (BRASIL, 1971, Art. 25).
 
Os percalços pelos quais passava a Educação de Jovens e Adultos permaneceram, mesmo após a reforma da primeira
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 4024/61. Faltava uma compreensão das questões sociais e
econômicas que criavam barreiras à matrícula e permanência de uma camada significativa de brasileiros/as na escola.
Faltava também uma visão estratégica de líderes nacionais no que se refere à relação entre crescimento econômico e
tecnológico e uma educação de qualidade para todos. Faltava ainda vontade política, por questões demasiadamente
conhecidas, para que se efetuasse reflexões mais comprometidas com a educação do público alvo, partindo da ideia de
empoderamento e emancipação.
É importante, entretanto, ressaltar que o Brasil já havia produzido uma bibliografia comprometida que apresentava
questões relativas ao processo de exclusão social e dentro dele a exclusão educacional. Vários/as educadores/as
brasileiros/as justificavam com maestria a postura discriminatória da educação brasileira. Paulo Freire, um expoente
daquele período, escreveu seu primeiro livro em 1965, “Educação como Prática da Liberdade” e, em 1970, “A
Pedagogia do Oprimido”, uma contraposição à pedagogia dos dominantes. Nessas obras, Freire desenvolve uma
abordagem dialética da realidade, apresentando questões sociais, políticas e econômicas que se encontravam na base
dos processos de exploração do ser humano. É, também nesse período, apresentado um novo conceito de prática
educativa, a “educação bancária”, caracterizada por depositar informações no estudante, sem uma contextualização
destas informações e sem intercambiá-las com os conhecimentos prévios do/a educando/as.
 
Podemos dizer, sem medo de errar, que Paulo Freire é um dos grandes pedagogos da atualidade, não só no Brasil mas
também no mundo. Mesmo que suas idéias e práticas tenham sofrido críticas as mais diversas, é indispensável
considerar a fecunda contribuição que deu à educação popular. (ARANHA, 1989, p. 268).
 
No entanto, das bandeiras levantadas no país inteiro em nome de um sistema educacional inclusivo, a Educação de
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Jovens e Adultos somente consegue sua autonomia institucionalizada por meio da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, LDBEN 9394/96, que lhe garante status de modalidade de ensino, abrangendo todos os níveis da
educação básica (fundamental e médio): “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos na idade no ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996, Art. 37).
Nessas rápidas linhas, é possível visualizar, parece-nos, a dificuldade de construção de uma identidade para a
educação de Jovens e Adultos – EJA. E isto, cremos nós, é projetado, até a presente data, nos/as protagonistas desta
modalidade de ensino, educadores/as e educandos/as, que por vezes lançam mão de estratégias aplicadas em outros
níveis de ensino, nos quais os/as estudantes inseriram-se na idade própria, infantilizando, muitas vezes, o fazer
pedagógico voltado para a EJA.
 
 
III UMA FOTOGRAFIA DE AVALIAÇÃO
 
Desenvolveremos a seguir uma ligeira reflexão sobre avaliação, quando tentaremos relacionar a prática avaliativa
direcionada à educação de Jovens e Adultos e a emancipação dos sujeitos que atuam como educandos/as nesta
modalidade de ensino. Reforçamos: não se trata de uma proposta de avaliação específica para a EJA, porque
entendemos que todo currículo escolar precisa emancipar os sujeitos, contribuir para a libertação das pessoas.
Entretanto, na Educação de Jovens e Adultos há uma especificidade que a especifica: os/as educandos/as estão no
mercado de trabalho ou em via disso.
Ainda que queiramos, é impossível desvincular a ação humana (desde o homem primitivo) do ato de avaliar. A avaliação
é contemporânea à humanidade mesmo antes da invenção da roda. Aliás, é facilmente comprovável que a descoberta
desta é fruto da consubstanciação daquela. Ou seja, a partir do momento em que o homem primitivo inicia seu processo
de compreensão do mundo que o cerca – similar à criança que interage com objetos e fatos do seu entorno para
compreendê-lo e, por conseguinte, compreender-se – o homo-sapiens vislumbra a possibilidade de transformação
desse espaço-tempo, que o envolve, em nome de uma relação harmoniosa e mais confortável com este. Seriam, nas
palavras de Piaget (FALCÃO, 2000), as instâncias de acomodação e assimilação inerentes ao processo de
aprendizagem. Tais instâncias se fazem presentes no quotidiano das sociedades para sua própria evolução. São, em
rápidas palavras, análises compartilhadas – ainda que não se queira – do lócus de atividade que promovem a evolução
das técnicas, o progresso das tecnologias: resultantes da compreensão, da avaliação dos objetos e fenômenos.
Em se tratando de educação, segundo Luckesi:
 
A avaliação educacional, em geral, e a avaliação da aprendizagem escolar, em particular, são meios e não fins, em si
mesmas, estando assim delimitadas pela teoria e pela prática que as circunstacializam. Desse modo, entendemos que a
avaliação não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de mundo e de
educação, traduzido em prática pedagógica. (LUCKESI, 1995, p. 28).
 
A concepção de avaliação citada acima apresenta este instituto pedagógico como uma ação contextualizada e
recíproca, ou seja, ao avaliar o/a professor/a também se avalia porque avalia o resultado de seu trabalho; porque avalia
o status quo onde se localizam os sujeitos; porque avalia o impacto deste trabalho naqueles/as que com ele/a aprendem
e compartilham o conhecimento, a eficiência da metodologia aplicada, a força dos recursos disponíveis (utilizados na
sua prática), a infra-estrutura do espaço-escolar, a relação entre seus conhecimentos, os conhecimentos ensinados e a
integração destes com a realidade do/a aluno/a e o nível de afetividade construído com a classe. Tais conclusões
podem (e devem) ser elaboradas em toda e qualquer prática avaliativa, ainda que não pedagógica, visto que não é
possível desenvolver uma avaliação significativa de forma exógena: o processo de avaliação exige para si um
envolvimento visceral com todos os momentos que comportam a ação e os sujeitos da avaliação. Aliás, nesse processo
(a avaliação) não há função ativa e passiva, o comprometimento dos sujeitos envolvidos pesa na balança com o mesmo
vigor – caso contrário, não se pode falar em avaliação.
A definição de avaliação de Luckesi responde ainda a outra questão que precisa ser traduzida por todos aqueles que
têm nesta prática a condição sine qua nom para a efetivação de suas metas: Para que avaliar? A avaliação não se
encerra em si mesma. A sua razão de existência está intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento do processo:
“tomar decisões” que visem à melhoria da ação executada, independentemente da modalidade de avaliação
desenvolvida, se de aprendizagem ou institucional. Se este não for o motivo que alimenta estratégias, métodos e
recursos para a concretização da prática avaliativa, a sua realização se converte em versos lançados ao vento. Avaliar é
preciso, no entanto é imprescindível fazer uso dessa transversalidade pedagógica em nome de uma razão plausível que
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vislumbre o crescimento, no sentido amplo, do sistema e dos elementos nele envolvidos.
Reforçando. É preciso compreender a avaliação como estratégia/procedimento de levantamento de dados sobre o
sujeito (avaliação da aprendizagem, avaliação de desempenho) ou acerca de espaços/tempos (avaliação institucional,
avaliação de sistemas) com o objetivo de construir diagnósticos fidedignos para, a partir de um conhecimento
fundamentado e democraticamente discutido, prescrever ações/atividades/recursos que empoderem o que se
desenvolve segundo os objetivos propostos ou corrijam roteiros desvirtuados ao longo da caminhada. Nas palavras de
BOGGINO (2009, p. 79), “avalia-se para se conhecer e só conhecendo o que o aluno sabe ou não sabe é que é
possível realizar intervenções pedagógicas apropriadas, que tendam a gerar melhorias nas suas aprendizagens”. E isto,
parece-nos, deve ser aplicado às diversas modalidades de avaliação – já indicadas anteriormente – e não tão somente
a avaliação da aprendizagem.
Portanto, a relação entre avaliação e conhecimento mostra-se, em nosso olhar, imbricada em todos os momentos em
que a primeira se efetua, ou seja, desde o nascedouro do processo avaliativo. Quando se deflagra a avaliação de
sujeitos, inicia-se um processo de construção de conhecimento que vai abrindo outros caminhos. Primeiro, conhece-se
o sujeito alvo da avaliação: suas fragilidades e competências, seus limites e possibilidades, seus interesses e
aplicabilidades. São conhecimentos que fomentam a elaboração de planos/projetos/estratégias/procedimentos para o
fortalecimento dos aspectos que sustentam o desenvolvimento do sujeito/objeto – e isto está nutrido de concepções de
mundo, de interesse, de ideologia – é, portanto, uma decisão extremamente política.
Em segundo lugar, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos no momento anterior, durante o diagnóstico, portanto,
estrutura-se novos conhecimentos que ratificarão ou retificarão comportamentos/modelos encorpados.
Torna-se fundamental, por fim, trazer à baila que a avaliação, fenômeno eminentemente político, não se restringe ao
desvelamento do que é avaliado, mas ganha (e precisa!) sentido quando decisões são tomadas para ressignificar,
redimensionar fazeres e pensares que se encontram em desacordo com os objetivos propostos pelo grupo.
Na Educação de Jovens e Adultos, a compreensão de avaliação enquanto prática dialógica, crítica, democrática e
transformadora (das realidades e dos sujeitos que a protagonizam), parece-nos, é ainda mais evidente por tratar-se de
estudantes com uma carga de experiências e de responsabilidades muito grande. São jovens e adultos/as, muitas vezes
pais e mães, trabalhadores/as, que buscam na escola, também, elementos que alicercem seu fazer profissional numa
sociedade capitalista que, cada vez mais, exige de seus trabalhadores/as iniciativa, liderança, competência e espírito de
competição.
Estes sujeitos necessitam, portanto, de ferramentas que os preparem, o melhor possível, não somente para o exercício
da profissão, mas também para a atuação cidadã que lhe garantirá não apenas os direitos já conquistados, mas o
alcance de outros tantos que sustentem sua dignidade.
No contexto da EJA, a avaliação, portanto, precisa considerar:

1. Mudanças de postura e de valores na ação docente,
2. Dinamicidade e dialogicidade do processo avaliativo,
3. Problematização dos aspectos positivos e negativos resultantes da avaliação,
4. Fortalecimento da presença do/a estudante nos processos que o avaliam,
5. Estratégias que vislumbrem a avaliação da prática docente pelos/as estudantes,
6. Elementos do universo do trabalho, da cultura, da tecnologia e da ciência.

 
 
IV CONCLUSÃO
 
Não é preciso, nem possível, negar que as inovações que envolvem o fazer pedagógico são processuais e que, por
conseguinte, exigem para si tempo para divulgação das novas propostas e práticas e, também, para assimilação (ou
acomodação) das teorias e tendências em foco – trata-se muitas vezes de mudança cultural. Assim fora com as
concepções de educação desde Sócrates e não seria diferente com a Educação de Jovens e Adultos em nossos dias.
Todavia, não se pode deitar “eternamente em berço esplêndido” sobre a doce ilusão de que o êxito, enfim foi
conquistado. A própria institucionalização da EJA é uma prova cabal e inquestionável de que há muito caminho a ser
percorrido. A EJA existe porque não é, em verdade, garantido a todos o acesso e permanência nas escolas públicas. Há
desigualdade social, uma má distribuição de renda que vitima a classe popular.
Entendemos as dificuldades de professores e professoras na prática quotidiana com a Educação de Jovens e Adultos.
Há uma identidade que precisa ser criada e que encontra obstáculos diversos e diversificados para sua concretização
dada a carência de política de formação continuada e também da relação com prazo determinado entre professor/a e a
modalidade que evidenciamos.
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Se assim o é no fazer pedagógico, diferente não seria com o processo avaliativo que naturalmente compõe esta prática.
Entretanto, nunca é bastante lembrar que a ação docente deve ser nutrida do fazer pedagógico quotidiano e da reflexão
sobre este fazer – e não como momentos separados, mas numa relação praxiológica que lega à ação pedagógica um
caráter dinâmico, crítico.
Avaliar é mais que preciso, é necessário mesmo. Mas transformar este momento em instância de fortalecimento da
cidadania ativa é urgente.
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