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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE JOVENS E ADULTOS  

 

RESUMO. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino com características próprias 
que requer um currículo adequado, voltado para o contexto do estudante adulto e trabalhador, que 
estuda no período noturno, e também requer uma modalidade avaliativa adequada voltada para o 
diagnóstico, auxiliando no planejamento de atividades futuras, e uma avaliação formativa, voltada para 
a formação plena do estudante. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica que objetiva 
compreender a importância do currículo para a educação de jovens e adultos, bem como analisar a 
avaliação e sua influência no processo de ensino-aprendizagem, compreendendo a importância da 
avaliação para a permanência dos estudantes no contexto escolar e na formação de professores que 
atuam na EJA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A EJA (Educação de Jovens e Adultos) é um constante desafio para os 

educadores, para um bom trabalho temos que estar sempre buscando novas formas 

e métodos de trabalho. Para EJA avaliação é uma das questões que mais influenciam 

na participação dos alunos em sua continuidade nos estudos. 

A EJA é uma modalidade de ensino diferente, a qual requer uma metodologia 

diferenciada e diversificada, principalmente quanto à forma de avaliação, buscando 

sempre a inserção dos indivíduos na educação, ou seja, no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

As avaliações podem assumir funções diagnósticas, formativas e somativas, 
proporcionando a análise de todo o processo de ensino, possibilitando ao 
professor diagnosticar o avanço dos sujeitos envolvidos no processo, sejam 
eles jovens, adultos ou idosos. A maioria dos analfabetos funcionais é fruto 
de um ensino tradicional que não contextualiza o aprendizado com a 
realidade vivida pelo estudante, no qual não são priorizadas questões 
essenciais para a melhoria da sua qualidade de vida e inserção sócio-política 
em sua comunidade, como o domínio da leitura, interpretação e dos cálculos 
matemáticos mais elementares. Tais conhecimentos poderiam ser mais bem 
diagnosticados por meio de processos avaliativos diversificados e não 
apenas por meio de exames de certificação, aplicados ao final do ano ou 
etapa, quando não é mais possível intervir para proporcionar novas 
oportunidades de aprendizagem. (FRANCO, 2012, p. 4) 

 

Como podemos perceber no que foi dito por Franco, a avaliação deve ser um 

processo, um recurso para se identificar o que se deve trabalhar e como ser 

trabalhado no decorrer do processo. Compreender o desenvolvimento da Avaliação 

da Aprendizagem de Jovens e Adultos é uma forma de encontrar o melhor método de 

como esta deve ser realizada. 

Os estudos da obra de Paulo Freire colaboram na compreensão de qual a 

importância para a maioria dos jovens e adultos continuarem seus estudos e os 

concluírem seus estudos. 

COLAVITTO e ARRUDA afirmam que 

 

Paulo Freire elaborou uma proposta de alfabetização de adultos, cujo método 
de alfabetização era passado com muito cuidado, carinho e dedicação pelo 
educador, e assim, fazendo com que todos enxergassem a importância de 
alfabetizar-se. É importante tentar descobrir uma forma resolver os problemas 



 

que levam tantos jovens a desistirem de estudar, e saber o que os levam a 
procurar a escola novamente, mais tarde. (COLAVITTO & ARRUDA, 2014, p. 
2)  

 

O número de pessoas que voltam a frequentar as salas de aula na modalidade 

EJA é razoável, porém ao observarmos o número de pessoas que retomam seus 

estudos no início do ano letivo e que terminam o ano percebemos que muitos 

desistem, um dos fatores para isto é a forma de avaliação, por isso se faz necessário 

compreendermos o papel da avaliação na EJA e qual sua influência na permanência 

ou desistência de alunos. 

Faz-se necessário compreender qual a melhor forma de avaliação para 

incentivar a conclusão dos estudantes na EJA reduzindo assim o número de 

desistência e abandono escolar. 

Este trabalho pode ser útil para estudos futuros e também pode vir a contribuir 

com os profissionais da área, mostrando a importância que a avaliação tem na EJA, 

especificamente no município de Nova Nazaré, podendo ajudar na compreensão de 

pontos relevantes quanto a forma de se desenvolver um trabalho que vise como 

melhorar o atendimento e a qualidade da EJA. 

O objetivo deste trabalho é analisar como a avaliação na educação de jovens 

e adultos influencia no processo de ensino-aprendizagem, buscando compreender 

como a avaliação pode ser utilizada de modo a se garantir a qualidade da 

aprendizagem, no incentivo da permanência dos estudantes e na diminuição do índice 

de desistência na EJA. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia desenvolvida neste trabalho foi através da revisão bibliográfica 

descritiva e explicativa, conforme Marconi e Lakatos (2013) expõe que as bibliografias 

variam entre si, fornecendo ao pesquisador diversos dados e exigindo manipulação e 

procedimentos diferentes, foram pesquisados diversos texto que tratam sobre 

Educação de Jovens e Adultos, Avaliação na Eja, texto este disponíveis em portais de 

pesquisas acadêmicas. 

Este estudo visa compreender como ocorre o processo de avaliação no 

contexto escolar de jovens e adultos de acordo com a legislação vigente e buscou-se 

conhecer a metodologia de Paulo Freire no contexto de aprendizagem e ensino 



 

aprendizagem, bem como perceber qual a melhor metodologia de avaliação para o 

contexto de jovens e adultos. 

A pesquisa deste trabalho foi realizada para o curso de especialização em 

educação de jovens e adultos, onde buscou-se contextualizar o tema dentro dos 

objetivos, da justificativa, do desenvolvimento do estudo e das referências 

bibliográficas, elementos estes, essenciais para o desenvolvimento deste, conforme 

salientado por MARCONI e LAKATOS (2003). 

 

3. O CURRICULO E A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 A educação de jovens e adultos e uma modalidade de ensino que apresenta 

características próprias, e em sua grande maioria ocorre no período noturno, em que 

pessoas que não tiveram como concluir seus estudos na idade certa tem agora a 

oportunidade de concluir, esta modalidade de ensino é garantida pela lei de diretrizes 

e bases da educação LDB 9394/ 96, conforme afirma Farias 

 

Esta modalidade integra a Educação Básica destinada ao atendimento de 
alunos que não tiveram, na idade apropriada, oportunidade de acesso ou 
mesmo de continuidade nos estudos, no Ensino Fundamental e/ou Médio. 
Tratada como um instrumento capaz de auxiliar na tarefa Fundamental de 
eliminação das ‘discriminações e na busca de uma sociedade mais justa’, 
simboliza uma possibilidade real de reparação das dívidas sociais, 
estendendo a todos os interessados o acesso e o domínio da escrita e da 
leitura como bens sociais, dentro ou fora das instituições de Ensino. (FARIAS, 
2012, p. 20) 

 

Neste contexto, é necessário que se leve em consideração a realidade do 

estudante, tentando aproximá-lo da atividade educacional, fazendo com que seja 

possível este interagir com os demais estudantes e buscarem juntos o progresso, a 

continuidade dos estudos e a formação acadêmica para a vida profissional. 

É um processo no qual percebemos que o professor tem papel relevante e 

significativo, devendo buscar sempre uma boa relação, com cordialidade e amizade, 

entre o professor/educador e os estudantes. 

Para a educação de jovens e adultos é necessário sempre considerar a 

realidade do estudante, que na maioria das vezes trabalha durante o dia e estuda a 

noite, sendo que os motivos para este aluno voltar a estudar são muito variados. 

Alguns voltam em busca de conhecimento outros por exigência do trabalho. 

Os motivos para voltar a estudar, conforme diz STRELHOW 



 

 

Existem muitos motivos que levam esses adultos a estudar, como, exigências 
econômicas, tecnológicas e competitividade do mercado de trabalho. Vale 
destacar, que outras motivações levam os jovens e adultos para a escola, por 
exemplo, a satisfação pessoal, a conquista de um direito, a sensação da 
capacidade e dignidade que traz auto estima e a sensação de vencer as 
barreiras da exclusão. (STRELHOW, 2012, p. 2)  

 

Com O retorno dessas pessoas a escola um desafio é fazer com que eles 

permaneçam, fazer com que concluam não só o ano letivo, mas todo percurso que 

falta para terminar a educação básica. Podemos então perceber a importância do 

currículo e das práticas pedagógicas para a frequência e permanência dos jovens e 

adultos na escola. 

Neste contexto o currículo escolar tem grande influência no incentivo à 

formação dos adultos que ingressam na EJA, tendo como base o conhecimento de 

mundo, o currículo deve estar adequado à realidade para a educação de jovens e 

adultos, a qual se faz necessário um currículo que considere também o conhecimento 

adquirido, o conhecimento de mundo, pois essas pessoas que retornam à escola já 

vêm com um leque de conhecimentos que deve ser complementado pelo 

conhecimento teórico científico. 

Sempre devemos levar em consideração que o ser humano é um ser subjetivo, 

emocional e complexo, e que a educação escolar deve agregar valor a este 

conhecimento prévio que os estudantes trazem consigo, o educador deve estar atento 

à forma como trabalha para não diminuir a capacidade que esses alunos têm, deve 

atentar para a prática formativa de modo a estimular a busca de conhecimento que 

complementa o que já sabe. 

De acordo com Oliveira 

 

Restringir o entendimento da ação pedagógica aos conteúdos formais de 
ensino constitui uma mutilação não só dos saberes que se fazem presentes 
nas escolas/classes, mas dos próprios sujeitos, à medida que fragmenta suas 
existências em pequenas “unidades analíticas” operacionais incompatíveis 
com a complexidade humana. (OLIVEIRA, 2007, p.7)  

 

Podemos então perceber que a permanência desses adultos e jovens que 

ingressam na escola depende da forma como é trabalhado o currículo em sala de 

aula, ou seja, não se pode trabalhar apenas de forma técnica, não podemos ser meros 

transmissores de conhecimento, devemos levar em consideração a realidade em que 

o aluno está inserido e propor atividades que possam integrar essa realidade ao que 



 

se considera necessário para atender a função da escola, aproximar o aluno do 

conhecimento cientifico por meio de atividades relacionadas ao cotidiano dos 

estudantes. 

Na educação de jovens e adultos a avaliação adquire um caráter decisivo, 

exigindo do professor um conhecimento de aplicabilidade dos diferentes tipos de 

avaliação possíveis de serem utilizados. Exige-se do professor que este conheça os 

diferentes tipos de avaliação, suas funções e objetivos para que se possa fazer uso 

destas avaliações, escolhendo a mais adequada a cada situação encontrada no 

decorrer de seu trabalho.  

As formas avaliativas a serem utilizadas são diversas, sendo necessário estar 

atento a escolha da mais adequada a ser utilizada em sala de aula, de acordo com o 

objetivo que se pretende alcançar. 

É necessário ter em mente que a avaliação não deve ser usada como meio 

classificatório, pois este se mostra excludente quando se refere a educação de jovens 

e adultos. Deve-se buscar a avaliação com outras finalidades, como por exemplo uma 

avaliação diagnóstica, a qual irá orientar o trabalho do professor em suas atividades 

futuras, uma avaliação formativa, que é indissociável da prática pedagógica pois 

fornece subsídios para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem como 

forma de desenvolvimento de competências, e até mesmo a avaliação somativa, que 

tem caráter avaliativo classificatório e eliminatório. 

Devemos levar sempre em consideração o que diz VÓVIO apud TANURI  

quando afirma que a “avaliação engloba diferentes sujeitos e objetos e possui diversas 

funções, especialmente quando é concebida como um elemento do planejamento e 

como uma prática que integra o processo de ensino e aprendizagem” (TANURI, 2012, 

p.4). 

O processo de educação de jovens e adultos vem sendo aprimorado e com 

esse aprimoramento surgem novas possibilidades de trabalho, principalmente quanto 

a avaliação, como podemos perceber em MANSUTTI apud TANURI “estamos 

abandonando a ideia de avaliar como prática para medir resultados, em prol de outra 

ideia que a considera como prática de análise do processo e identificação de 

obstáculos à aprendizagem” (TANURI, 2012, p.8). 

Perante os estudos realizados, parece-nos que um dos tipos de avaliação mais 

adequados ao trabalho na EJA visando a anise do processo é a avaliação formativa, 



 

a qual é interessante por ajudar o professor no planejamento das atividades que serão 

realizadas no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. 

Mesmo se tendo um tipo de avaliação preferencial para o trabalho com a EJA 

é necessário que se conheça os demais tipos de avaliações e sua aplicabilidade para 

poder trabalhar com todas de modo que se tenha o estudante como foco da ação do 

professor, para que o estudante de EJA possa estar apto a realizar qualquer 

modalidade de avaliação. 

A avaliação diagnóstica ajuda o professor a reconhecer em que ponto encontra-

se o estudante, caracterizando-se por ser uma avaliação que não representa punição 

ou classificação para este público que apresenta um outro ritmo de aprendizagem, 

permitindo ao professor adequar suas estratégias e fazer as intervenções necessárias 

para o bom desenvolvimento dos estudantes. 

A avaliação diagnostica, pode auxiliar o professor na tomada de decisões, 

como nos diz VÓVIO apud TANURI  

 

Uma avaliação diagnóstica ou inicial é essencial para que se tome 
conhecimento do que os alunos já sabem, quais procedimentos dominam, 
que atitudes os predispõem ou indispõem para realizar a aprendizagem do 
conteúdo em pauta. Tendo essas informações, o educador pode ajustar seu 
plano de intervenção pedagógica, adequando-o às condições em que seus 
alunos se encontram. (TANURI, 2012, p.4)  

 

A avaliação somativa para os estudantes da EJA é a forma menos indicada, 

por ser uma avaliação que faz um comparativo entre os alunos, quantificando o 

conhecimento que estes possuem. Se usada para quantificar o conhecimento, esta 

avaliação pode influenciar na decisão do estudante quanto a permanecer estudando 

ou não, podendo levar muitos a desistirem de frequentar as salas de aula. 

Mesmo não sendo um tipo de avaliação muito indicado para o trabalho do 

professor na EJA é importante que esta avaliação seja trabalhada como uma forma 

de demonstrar que é um tipo de avaliação presente no mundo do trabalho, onde 

muitas vezes a avaliação tem a intenção de verificar o que a pessoa realmente sabe 

e quantificar o seu conhecimento com caráter classificatório e eliminatório. 

A avaliação formativa é um processo que deve ser utilizado pelo professor 

durante período de ensino-aprendizagem como uma forma de auxiliar no 

reconhecimento dos objetivos já alcançados e na orientação de quais percursos 

devem ser feitos para se ter um ensino e uma aprendizagem completos e efetivos. 



 

Como nos diz MANSUTTI apud TANURI 

 

Avaliação como processo ou avaliação formativa, termo introduzido em 1967 
por M. Scriven para se referir aos procedimentos utilizados pelos professores 
com a finalidade de adequar seu trabalho aos progressos e às necessidades 
de aprendizagem dos alunos. (TANURI, 2012. P.8) 

 

NA educação de jovens e adultos, o processo avaliativo deve ser considerado 

como fator preponderante, e exige do professor um cuidado e observação, pois como 

afirma Gomes 

 

Na educação de jovens e adultos é imprescindível que o educador conheça 
profundamente o estudante para que possa desenvolver uma prática que 
responda às necessidades de cada um, onde os erros sejam explicados e 
possibilitem intervenções no processo como um todo. A avaliação, enquanto 
relação dialógica vai conceber o conhecimento como apropriação do saber 
pelo aluno e também pelo professor, como ação-reflexão-ação que se passa 
na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, carregado 
de significados, de compreensão. (GOMES, 2018) 

 

Sendo que avaliação na educação de jovens e adultos deve ser vista como um 

meio para se encontrar as melhores ações para o processo de ensino-aprendizagem, 

a avaliação não deve ser vista como um fim, como algo a ser realizado no termino de 

uma atividade, sendo esta fundamental para o planejamento de atividades vindouras 

deve ser usada para tal, como orientação de planejamento. 

Ao analisarmos a educação de jovens e adultos podemos perceber que o 

professor que trabalha com a EJA deve estar sempre buscando a capacitação para a 

melhoria de seu trabalho pois esta é uma atividade que não se tem muita formação 

especifica para atuar nesta área.  

Podemos perceber no dia a dia que a maior parte dos professores da EJA são 

formados para o trabalho com crianças e adolescentes no contexto regular, fazendo-

se necessário uma formação adequada para este ensino conforme podemos perceber 

em Arroyo “se caminharmos no sentido de que se reconheça as especificidades da 

educação de jovens e adultos, aí sim teremos de ter um perfil específico do educador 

da EJA”. 

Portanto, percebemos que o professor de educação de jovens e adultos deve 

buscar sempre um aprimoramento na sua forma de trabalho, buscando sempre 

inovações no currículo, com suas adequações a realidade do público atendido por 



 

esta modalidade e também quanto a forma de se aplicar a avaliação de modo mais 

adequado e acessível para o aprimoramento do ensino-aprendizagem para EJA. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Educação de jovens e adultos é um campo muito amplo para pesquisa, tendo 

uma vastidão de conteúdo a serem estudados, o currículo e avaliação são conceitos 

com grande potencial de estudo para compreensão da modalidade EJA e para o bom 

andamento do processo ensino-aprendizagem. 

O currículo da EJA deve ser adaptado para o público que atende, pessoas 

adultas e trabalhadoras que estão em busca de novos conhecimentos, porém com 

necessidade um trabalho em uma avaliação adequados às suas necessidades. 

Avaliação na EJA e sua influência é um bom tema para uma pesquisa de 

campo, onde se pode conversar com os estudantes e analisar os métodos utilizados 

pelo professor para compreender como esta influencia o dia-a-dia da realidade dos 

estudantes. 
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