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A Educação de Jovens e Adultos (EJA) passou a ser entendida não mais como suplementar, mas 

como um direito, de acordo com a Constituição Federal de 1988 e da LDB/1996. 

O trabalho apresenta uma visão construtivista com relação à avaliação no processo de ensino 

aprendizagem, na modalidade EJA de ensino. A avaliação não tem como intenção eliminar alunos, 

mas orientá-los na sua aprendizagem, a fim de que eles possam atingir os objetivos previstos. Sendo 

assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão atualizada e crítica sobre a avaliação na 

modalidade EJA de ensino, mais especificadamente sobre autoavaliação. Além de promover uma 

reflexão sobre a prática avaliativa nas aulas de Educação Física. 

O estudo se justifica por tratar de temas que podem gerar reflexões nos professores a respeito de 

suas opções de avaliação, confrontados com as propostas pedagógicas de diferentes visões na 

Educação Física. Os resultados apresentados contribuirão para que a avaliação não seja meramente 

de cunho reprodutivo, mas sim pautado em pesquisas que venham fundamentar o seu processo de 

ensino/aprendizagem. 

A palavra “avaliar” no dicionário Luft (2000, p.66) tem como definição: “determinar o valor ou 

valia de”, definição pouco satisfatória e complexa. Desta forma a avaliação gera alguns 

questionamentos quanto ao método de se avaliar, como avaliar e por que avaliar? A pretensão deste 

artigo é apresentar algumas reflexões sobre o procedimento de avaliação dos alunos da EJA, pois o 

processo de ensino e aprendizagem destes alunos funciona de uma forma diferente das demais 

modalidades de ensino. 

A proposta construtivista de ensino, além de procurar valorizar as experiências dos alunos, também 

propõe uma alternativa aos métodos diretivos. “O aluno constrói o seu conhecimento a partir da 

interação com o meio, resolvendo problemas” (DARIDO, 2003, p.23). Desta maneira, conclui-se 

que a EJA é uma modalidade de ensino, cuja proposta avaliativa necessita especificidade, pois as 

avaliações tradicionais não atendem as suas indigências.   

A partir deste fato, o objetivo da pesquisa visa discutir a inserção da autoavaliação na EJA, na 

Educação Física. Além de investigar a perspectiva construtivista sobre autoavaliação. 
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