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RESUMO

O presente trabalho enfoca a avaliação da aprendizagem escolar como componente inerente e
constitutivo do processo ensinoaprendizagem, no entanto, inquietante para professores e alunos.
Tem como objetivos discutir as concepções de avaliação da aprendizagem escolar na visão de
alguns

autores,

a

avaliação

praticada

na

EJA

e

suas

implicações

no

processo

ensinoaprendizagem, contribuindo para a inclusão do educando no universo letrado da sociedade
e/ou para a perpetuação do processo de exclusão do qual é objeto, de acordo com o contexto
histórico educacional brasileiro. Trás para a discussão o contexto histórico da EJA no Brasil, a
avaliação segundo alguns autores (formativa, mediadora, dialógica), as especificidades do aluno
de EJA, a pedagogia feireana e a importância da prática da avaliação (e responsabilização) de
todos os segmentos sociais pelo sucesso e/ou insucesso da aprendizagem dos alunos, incluindo aí
as políticas públicas. Encaminha para a necessidade da prática da avaliação escolar interna e
externa e para a realização da avaliação da aprendizagem dialógica na EJA, por ser mais
completa, por colocar o educando como agente ativo do processo pedagógico e por fundamentar
a pedagogia freireana que continua sempre atual e busca formar o cidadão consciente, crítico e
atuante na sociedade. Conclui que a garantia do direito à educação para os alunos de EJA, exige
mais que enunciados expressos em leis, mas a oferta de uma educação de qualidade de acordo
com as suas necessidades, condição sine qua non para a erradicação do analfabetismo no país.
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INTRODUÇÃO

Avaliar no sentido de apreciar, reconhecer a intensidade e a grandeza das coisas, dos
eventos, formar juízo de valor é inerente ao ser humano, faz parte da vida e está presente no
cotidiano das pessoas.
No processo ensino/aprendizagem, avaliar é componente constitutivo imprescindível do
processo pedagógico. Avalia-se a gestão, o projeto pedagógico, os recursos materiais, humanos e
“alunos”.
A avaliação de alunos é necessária, mas angustia muito os , porque atrelada à
concepção/cultura escolar provoca medo à retenção, sentimentos de inferioridade e no caso dos
educandos de EJA provoca também a evasão porque a maioria desses alunos tem a autoestima
baixa, sente-se culpada por ser analfabeta e apresenta no seu histórico de vida escolar pelo
menos uma (senão várias) situação de reprovação.
Os educadores também ficam angustiados porque os procedimentos de avaliação estão
atrelados ao “domínio de conteúdos mínimos” para prosseguimento de estudos, representados por
conceitos e/ou notas, não respeitam o desenvolvimento individual do aluno e nem contemplam
suas expectativas, formatam e castram os educandos, truncam a relação professor-aluno que deve
se pautar no respeito e na confiança mútua, contrariando a educação democrática, pois ambos
ficam receosos de se expor ao ridículo, devido às barreiras hierárquicas presentes nesses
instrumentos de avaliação.
Há uma ampla discussão, entre os docentes, com relação às práticas de avaliação de
aprendizagem dos alunos, principalmente por ocasião das reuniões de planejamento. Muitos
autores são lidos, debatidos e até defendidos. Diz-se que a educação é democrática. Propõe-se
alcançar objetivos tais como: respeitar o ritmo de aprendizagem do aluno, sua cultura, sua
individualidade, favorecer o desenvolvimento de suas potencialidades, etc.
Nessa direção, deveria se deparar com práticas de avaliação abertas, baseadas no diálogo e
destinadas a promover a melhoria do processo ensinoaprendizagem, canalizados de forma a
atingir os objetivos propostos de forma coerente. Paradoxalmente, depara-se com a prática de
provas escritas, atribuição de notas ou conceitos, preenchimento de tabelas com notas e o
julgamento final: aprovado/reprovado para o aluno, quando na verdade subentende-se que todos
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os envolvidos no processo foram aprovados ou reprovados, incluindo-se aí as esferas gestoras e
políticas públicas.
O que se vê é a prática da avaliação de aprendizagem seletiva, na contramão dos objetivos
humanitários traçados, incompatível com a formação do cidadão democrático. Constitui-se um
paradoxo, pois, objetiva-se a educação democrática e pratica-se a avaliação autoritária
semelhante aos exames. Esta forma de avaliar contrapõe a toda concepção de educação freireana
que de acordo com Romão (2008, p. 151) “busca libertar os homens das amarras da alienação e
dominação em que se encontram para transformá-los em homens livres capazes de atuar no meio
em que vivem, transformando-o”.
Assim, este trabalho teve o objetivo de:
-evidenciar que a EJA foi e continua sendo objeto de exclusão dos processos educacionais
no Brasil, sociedade que se caracteriza por sua ideologia elitista que é histórica;
-trazer para a discussão e buscar nas várias concepções de avaliação de aprendizagem na
visão de autores humanistas, uma avaliação que aponte caminhos no ensinar/aprender, que
favoreça a aproximação e o crescimento mútuo entre professor e aluno e que busque atender as
diferentes expectativas dos alunos jovens e adultos, nas suas especificidades tanto na conquista
do direito de se alfabetizar quanto no direito de usufruir da educação ao longo da vida. Direito à
educação que está garantido pela Constituição Brasileira nos seus artigos 5º e 6º (BOTH, 2.008,
p.169) e concebido pela UNESCO (IRELANDE, 2.009, p.38);
-evidenciar que o aluno não pode ser reprovado porque não atingiu os objetivos mínimos
propostos para a sua modalidade de ensino e nem por isso deve ter seus conteúdos minimizados,
sob a alegação de que o seu tempo é curto para um conteúdo tão extenso, tal como concebe a
avaliação tradicional, mas que ele tem expectativas pessoais muito particulares e que dentro
destas expectativas, no seu modo de pensar, ele não está reprovado; mostrar que o aluno jovem e
adulto quando procura a EJA tem objetivos muito específicos e que muitas vezes a aquisição
destes objetivos não pode ser medida através desta avaliação e que ele aprende sim, mas no seu
tempo;
-introduzir na discussão da avaliação da aprendizagem, considerações no sentido de que os
fatores que influem a aprendizagem do aluno vão muito além da sua participação nas aulas e da
atuação dos professores, mas também das suas condições sócio-econômicas, condições físicas,
psicológicas, como também dos recursos físicos e materiais de apoio de que dispõem,
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responsabilizando todos os segmentos responsáveis pelo processo educacional pelo sucesso e/ou
insucesso do rendimento escolar.
-evidenciar que os sistemas de avaliação têm que ser claros para os alunos, isto é, que os
alunos possam entendê-los para que se sintam sujeitos da aprendizagem e possam opinar sobre os
mesmos. Tem que ser éticos, devem ser mediados através do diálogo;
-que embora os alunos já tenham o direito constitucional à educação de qualidade, a
concretização deste direito exige envolvimento de toda a sociedade e políticas públicas.
Para a realização deste trabalho de pesquisa, além de fontes bibliográficas, houve a análise
do PPP da FUMEC da Região NOTROESTE, PPP da EMEF Profª Sylvia Silvia Simões Magro e
dados estatísticos fornecidos junto ao NAED, que ofereceram fontes de informações para o
assunto, objeto deste trabalho e relato pessoal, uma vez que a autora dispõe de uma vivência
educacional considerável na educação de jovens e adultos na FUMEC e foi na experiência
cotidiana que sentiu a necessidade de repensar os mecanismos da avaliação e suas implicâncias
na prática pedagógica e na vida dos alunos. O objeto de pesquisa foi a avaliação na EJA, mais
especificamente na SME/FUMEC em Campinas-SP, onde é contemplada pelas políticas públicas
e seu campo de atuação.
Dando prosseguimento a este trabalho, foram desenvolvidos os seguintes capítulos:
I-A EJA no contexto histórico educacional brasileiro.
II-Conceituando a Avaliação. Neste capítulo, foi discutida a avaliação na ótica de autores
reconhecidos e respeitados no meio educacional, ideologia da avaliação, objetivos, avaliação x
medida x verificação.
III - A avaliação realizada na EJA.
IV-Especificidades dos alunos de EJA: expectativas e perspectivas.
V-Pedagogia Freireana e EJA - Articulação dos capítulos anteriores, à luz dos ideais educacionais
concebidos por Freire. Neste capitulo, há uma discussão no sentido de explicitar os ideais
educacionais feireanos, articulando-os com os segmentos tratados nos capítulos anteriores de tal
forma que todos os segmentos, internos e externos à escola sejam responsabilizados pelo sucesso
e/ou insucesso do processo educacional, ou seja, que todos sejam avaliados e resulte em uma
modalidade de avaliação que contemple o educando jovem e adulto, na sua especificidade.
Considerações Finais: No final do trabalho, foram feitas as considerações finais, com base na
análise dos resultados obtidos.
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CAPÍTULO I

A EJA no contexto histórico educacional brasileiro
Para entender a situação da atual condição da Educação de Jovens e Adultos no Brasil é
necessário reportar na história da educação deste país que conforme a concepção de alguns
autores tem raízes colonialistas e teve sua trajetória marcada para servir a interesses do Estado
e/ou para resolver crises econômicas. No entanto, é pertinente ressaltar que o objetivo aqui não é
narrar a história da EJA, mas evidenciar como esta parcela da população foi delegada à exclusão
desde o início da colonização.

1- Trajetória de EJA no Brasil

Segundo RIBEIRO (1996) e ARANHA (1978), as raízes históricas da educação no Brasil se
encontram no período colonial, a partir de 1549, com a chegada dos padres jesuítas da
Companhia de Jesus, chefiados pelo Padre Manoel da Nóbrega. Como vieram a partir de
negociações com Dom João III, rei de Portugal, a educação brasileira começou associada ao
Estado.
Os padres jesuítas se dedicaram à educação brasileira nos moldes europeus, segundo Inácio
de Loiola, e a pregação da fé católica. Perceberam que para catequizar os índios era necessário
ensiná-los a ler e escrever, fundando a primeira escola em Salvador e daí estas foram se
expandindo para o sul com a abertura de novas escolas. A educação jesuítica consistia no ensino
das primeiras letras, educação elementar de nível básico, Letras e Filosofia de nível secundário e
Teologia de nível superior, esta última destinada só à formação de padres.
Em 1599, conforme afirmação de RIBEIRO (1986, p. 29) “evidencia-se o desinteresse ou a
constatação da impossibilidade de instruir também o índio”. Assim os religiosos modificam o
plano inicial de educação e direcionam a educação para os filhos dos colonos e sacerdotes e só
depois para os índios e leigos. Para os índios fica apenas a catequese com a finalidade de tornálos obedientes, perfil de indivíduos interessantes ao colonizador. A educação profissional se
consistia no convívio entre negros, mestiços e índios que formavam a maior parte da população.
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Para a educação da mulher destinava-se apenas o desenvolvimento de boas maneiras e as prendas
domésticas. Nascia, assim, a elite colonial.
A educação jesuítica foi interrompida em 1759, depois de 210 anos de trabalho, com a
expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal que suprimiu todas as escolas jesuíticas de
Portugal e das colônias porque os objetivos educacionais baseados na pregação da fé católica
desta educação já não convinham aos interesses do Estado (Portugal) que eram econômicos. Só
permanecem três seminários do Pará que não eram da Companhia de Jesus; a Escola de Artes e
Militar na Bahia e a escola de artilharia no Rio de Janeiro.
Com a expulsão dos Jesuítas, perde-se toda uma estrutura educacional e passa-se a uma
estrutura de educação fragmentada, com aulas desarticuladas ministradas por professores
improvisados, mal pagos, nomeados por indicação ou sob concordância dos Bispos.
Em 1.808 com a vinda da família real para o Brasil, os interesses do Estado passaram a ser
para suprir as necessidades da permanência da família real no país e não houve a implantação de
um sistema de educação objetivo. Dentre as ações de D. João VI, há a criação da escola de ensino
superior e a iniciativa mais importante foi a fundação da Imprensa Régia que colocou os
brasileiros “letrados” em contato com os outros países do mundo.
No primeiro império, com a proclamação da Independência do Brasil em 1.822, D. Pedro I
outorga a primeira Constituição Brasileira em 1.824, que em seu artigo 179, concebe a educação
gratuita a todos os cidadãos. Contudo, neste contexto histórico, nem todos os brasileiros gozavam
do status de cidadãos. Castro afirma que:
[...] a titularidade da cidadania era restrita aos livres e aos libertos. Num país pouco
povoado, agrícola e escravocrata, a educação escolar não era prioridade política e nem
objeto de uma expansão sistemática. Se isto valia para a educação escolar das crianças,
quanto mais para adolescentes, jovens e adultos. A educação escolar era apanágio de
destinatários saídos das elites que poderiam ocupar funções na burocracia imperial ou
no exercício de funções ligadas à política e ao trabalho intelectual. Para escravos,
indígenas e caboclos – assim se pensava e se praticava – além do duro trabalho, bastaria
a doutrina aprendida na oralidade e a obediência na violência física ou simbólica. O
acesso à leitura e à escrita era tido como desnecessários e inúteis para tais segmentos
sociais (CASTRO 2003, p.149).

A Lei 1.827 promulgada para todo o país contempla a criação de escolas em todas as cidades
e até escolas para meninas, mas não teve o resultado esperado e de acordo com ARANHA (1996,
p.152) ‘fracassou por várias causas, econômicas, técnicas e políticas, não correspondendo aos
intuitos do legislador”. O Ato Adicional de 1834 descentraliza a educação deixando o ensino
superior sob a responsabilidade da coroa e o ensino elementar e secundário à cargo das províncias
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que dispunham de situação precária, privilegiando a elite. Esta descentralização vai continuar na
Constituição Republicana de 1.891. A reforma de 1.879, de Leôncio de Carvalho, propõe avanços
significativos em sua teoria como por exemplo a liberdade de ensino e de frequência, mas suas
propostas não se efetivam na prática e alguns dos princípios dessa reforma nem chegam a ser
aprovados pelo legislativo.
Com a proclamação da República em 1.879 e a Constituição de 1.891, muda-se a forma de
governo para a forma presidencialista do modelo americano, mas esta fica atrelada aos interesses
da elite cafeeira em São Paulo e da criação de gado em Minas Gerais que se alternam no poder.
Benjamin Constant (com idéias positivistas de Augusto Comte) é escolhido para Ministro da
Instrução, Correios e Telégrafos e empreende a reforma de 1.890, mas o ministério dura só dois
anos e a educação passa para a pasta do Interior e da Justiça.
Ficam claros os entraves às mudanças educacionais no Brasil, neste momento histórico, na
seguinte citação:
As reformas não se implantam, de fato, devido à falta de infra-estrutura e de apoio
das elites (a oligarquia do café), avessas a qualquer renovação cultural. Além disso, a
Igreja Católica reagia de forma negativa às novidades de positivistas atribuídas ao
governo republicano, considerado ateu, e que na Constituição estabelecera a separação
da Igreja e do Estado e a laicização do ensino nos estabelecimentos públicos.
Além do positivismo, no início da República alguns intelectuais sofrem tendência do
ecletismo, reunião de diversas tendências filosóficas das quais retiram o que lhes
interessa para interpretar a realidade e agir sobre ela. (ARANHA, 1996, p. 198).

Por volta de 1.920, inicia-se o processo de industrialização e há uma mudança na
mobilidade da população brasileira de predominantemente rural para urbana, o índice de
analfabetismo é alarmante e se transforma em um problema por se tornar uma habilidade
necessária ao contexto social.
Pressionado por movimentos sociais, manutenção da ordem e necessidade de formação de
mão de obra entre outros motivos, há a nacionalização, pelo governo federal, das escolas
primárias e normais, no sul do país, nos núcleos populacionais em que se concentravam
imigrantes.
Em 1.921 houve uma Conferência no Estado do Rio de Janeiro, convocada pela União, para
discutir o problema do analfabetismo e as responsabilidades da União e dos Estados na questão
do Ensino. Desta conferência saiu a sugestão da criação de escolas noturnas para adultos com a
duração de um ano. O art. 27 da Constituição vigente dispunha sobre a criação das escolas nos
moldes do art. 25 que obrigava a União e os Estados arcarem com o financiamento. Essa medida
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que ficou conhecida por Reforma João Alves esbarrou nos interesses da elite e em problemas
financeiros e novamente não logrou êxito.
Só a partir de 1.930, a educação de adultos toma fôlego no país, como pode ser observado na
seguinte citação:
A história da educação de adultos no Brasil teve um forte impulso a partir de 1930,
com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. A possibilidade de criar
medidas educacionais para atender aos adultos ocorreu com maior ênfase após a criação
desse órgão, uma vez que se pretendia deliberar nacionalmente sobre as questões de
natureza educativa. Uma série de fatores externos e internos contribuiu para o
desencadeamento de ações na área da educação de adultos. Entretanto essas ações
voltaram-se essencialmente para combater o analfabetismo. Nas décadas de 40, 50 e 60,
realizaram-se diversas campanhas propostas pelo Ministério da Educação. Foram vários
os movimentos populares, ligados, muitas vezes, a igrejas, que se dedicaram à
alfabetização de adultos (TORRES, 2005, p.70).

Na citação abaixo, identificam–se exemplos desses movimentos populares e o caráter
ideológico que concebiam:
[...] surgiram no final da década de 1950 e início da de 1960, os movimentos de
educação e de cultura popular, muitos dos quais inspirados nas idéias de Paulo Freire.
São exemplos desses movimentos o MEB – Movimento de Educação de Base, da
conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); o MCP- Movimento de Cultura
Popular, ligado à Prefeitura do Recife; os CTPs – Centro Populares de Cultura,
organizados pela União Nacional dos estudantes (UNE);o CEPLAR – Campanha de
Educação Popular; o De Pé no Chão também se aprende a ler, da Prefeitura de Natal.
Esses movimentos emergiram em diversos locais do País, mas foi no Nordeste que se
concentraram em maior número e em expressividade. Naquele período marcado pelo
populismo, pelo nacional-desenvolvimentismo, pelas reformas de base, a educação de
adultos é vista como forte instrumento de ação política: afinal, mais de 50% da
população brasileira era excluída da vida política nacional por ser analfabeta. Os
movimentos surgem da organização da sociedade civil visando a alterar esse quadro
sócioeconômico e político. Conscientização, participação e transformação social foram
conceitos elaborados a partir das ações desses movimentos. O analfabetismo é visto não
como causa da situação de pobreza, mas, como efeito de uma sociedade injusta e nãoigualitária. Por isso, a alfabetização de adultos deverá contribuir para a transformação
da realidade social (GALVÃO, 2006, p.44).

Essas campanhas deram um grande passo na alfabetização de adultos no Brasil. Deve-se
atentar para o fato de que ao final do império o analfabeto era tido como ignorante e incapaz e na
Primeira República ele é identificado como dependente e incompetente sendo-lhe negado o
direito de votar. A partir desses movimentos ele é tratado como sujeito da aprendizagem.
Todavia, em março de 1964, deu-se o golpe militar no Brasil, muitos desses movimentos de
educação foram encerrados e seus líderes exilados.
A alfabetização de adultos volta em 1967 com o MOBRAL com financiamento próprio, os
professores são leigos e não há qualquer preocupação com a didática, com o saber do aluno e o
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desenvolvimento de sua consciência crítica. O MOBRAL é extinto em 1985 com o fim da
ditadura militar e algumas críticas quanto ao não favorecimento da continuidade de estudos,
denúncias de desvio de verbas e falsidade em dados estatísticos, quanto ao índice de
analfabetismo.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 5692/71 explicita a continuidade de
estudos para a EJA (1º e 2º graus) e reconhece a necessidade de formação para o Professor
(TORRES, 2006, p.93).
Em 1985, no mesmo ano em que se extingue o MOBRAL, é criada a Fundação EDUCAR,
vinculada ao Ministério da Educação e tinha a responsabilidade de supervisionar e acompanhar as
instituições que recebiam verbas para executar as ações de alfabetização. Mas justo no Ano
Internacional da Educação em 1990, o governo, na pessoa do Presidente Collor, extinguiu a
Fundação EDUCAR e nada faz em substituição ao mesmo.
Outrossim, a Constituição de 1988 estende o direito de educação àqueles indivíduos que
ainda não tinham cursado e/ou concluído o ensino fundamental e oferta de ensino noturno
regular, adequado às condições do educando. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
nº 9.394/96 assegura direito e gratuidade à EJA no artigo 37 e no parágrafo 2º cita: O Poder
Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante
ações integradas e complementares entre si e no artigo 38 estabelece os cursos e exames
supletivos reconhecendo as habilidades e conhecimentos obtidos através de meios informais
(CASTRO 2003, p. 68).
Segundo Peluso (2.003, p. 80) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº
9.394/96 inclui o termo Jovem na Educação de Adultos e esta modalidade de ensino passa a
chamar-se Educação de Jovens e Adultos. A mesma autora afirma que o veto do governo federal
na LDB, no que se refere à contagem dos alunos para participação nas verbas do FUNDEF
derruba toda a responsabilidade do Estado quanto à oferta para a EJA.
Entre as experiências sociais que surgiram nesta época, destaca-se o MOVA (Movimento de
Alfabetização) cuja marca principal, de acordo com GALVÃO (2006, p. 48), era envolver ao
mesmo tempo a sociedade civil e o poder público no movimento, além de conceber o educando
como participante do processo educativo.
Segundo os autores supracitados, em 1996, o governo federal lança o PAS em Natal, às
vésperas do preparo para a V CONFINTEA, tendo como características a presença do caráter
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assistencialista, ter um prazo muito curto para sua execução e não possibilitar continuidade de
estudos.
A Conferência de Hamburgo, V CONFINTEA, promovida pela UNESCO em 1997,
significou um grande avanço na EJA, pois vinculou a Educação de Adultos ao desenvolvimento e
eqüitativo da humanidade e fixou metas para ela, favoreceu também o envolvimento das
discussões em torno do assunto.
No entanto, apesar dos avanços, de acordo com a citação abaixo, constata-se que a situação
do País com relação ao analfabetismo, ao entrar no século XXI, não é animadora:
Chegamos, então, ao século XXI, com um índice elevado de brasileiros que ainda
não têm o domínio da leitura, da escrita e das operações matemáticas básicas; são quase
20 milhões de analfabetos considerados absolutos e passam dos 30 milhões os
considerados analfabetos funcionais que chegaram a freqüentar uma escola, mas, por
falta de uso da leitura e da escrita, retornaram à posição anterior. Chegam, ainda, à casa
dos 70 milhões os brasileiros acima de 15 anos que não atingiram o nível mínimo de
escolarização obrigatório pela Constituição, ou seja, o ensino fundamental. Somam-se a
esses os neo- analfabetos que, mesmo freqüentando a escola, não conseguem ainda o
domínio da leitura e da escrita. São produtos de uma nova exclusão: mesmo tendo-se
escolarizado, não conseguem ler e interpretar um simples bilhete ou texto. Este novo
contingente estará fazendo parte do público demandatário da Educação de Jovens e
Adultos (GALVÃO, 2006, p.49 e 50).

Em 2.009 será realizada a VI CONFINTEA no Brasil e de acordo com o Documento Base
Nacional Preparatório à VI CONFINTEA podem ser observados avanços e retrocessos na EJA.
Como avanços destacam-se: o reflexo deixado pela mobilização para preparação da V
CONFINTEA que culminou com a fundação do Fórum de EJA no Rio de Janeiro, com a
consequente discussão relativa ao assunto (EJA) por 12 anos seguidos, a elaboração do Plano
Nacional de Educação com a fixação de 26 metas para a EJA para serem cumpridas até 2.011,
aprovação do FUNDEB com destinação de 15% dos recursos para a EJA. Como retrocessos
podem ser citados o veto do governo aos recursos de 7% do PIB, aprovados pelo Plano, para
cumprimento das metas, inviabilizando-as e a não integralidade dos 15% do FUNDEB, como
também a contabilização de um estudante de EJA o equivalente a 0,7 de outro estudante de
ensino fundamental urbano. O documento trás recomendações a todos os segmentos da sociedade
brasileira objetivando alcançar resultados concretos na Educação de Jovens e Adultos no Brasil.
2- A EJA1 na FUMEC
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De acordo com o Diário Oficial do Município de Campinas-SP, (19/03/04, p.12-13), a
educação de jovens e adultos está presente em Campinas há muito tempo, através da rede pública
e privada, das instituições religiosas e ONG’s; mas não há registros censitários sobre a população
atendida fora da rede pública. A EJA se fez presente, na cidade, através do MOBRAL e depois
com a Fundação EDUCAR.
Com a extinção da Fundação EDUCAR e consequente aumento das responsabilidades dos
Municípios na oferta de cursos supletivos, o atendimento aos alunos da EJA1 em Campinas é
feito através da FUMEC, instituída em 16/09/1987 pela Lei nº 5.830, amparada (naquela época)
pelo Conselho Federal da Educação, atuando em classes de alfabetização e com conteúdos
curriculares equivalentes às quatro primeiras séries do Ensino Fundamental. Este programa
viabiliza aos alunos receberem o Certificado de Conclusão da quarta série do Ensino
Fundamental, num período de três anos flexíveis, dependendo do desenvolvimento do aluno.
Cada etapa da alfabetização é denominada PEB. Assim há o PEB1 equivalente ao início da
alfabetização, PEB2 - fase intermediária e PEB3 referente às terceiras e quartas séries do
primeiro ciclo.
Segundo LIMA (2007, p.178- 180): são características da FUMEC: conceber a ideologia de
Educação de Paulo Freire, ser um investimento em nível de município “pioneiro” no Brasil,
possibilitando o aumento da demanda, a firmação da FUMEC como instituição sócio-comunitária
e consequente exigência de pessoal qualificado como também a viabilização de concursos para
seleção e contratação de guardas, agentes de apoio, agentes administrativos e professores em
1.990, passando a exigir qualificação para o magistério para a docência na FUMEC. Em .991, a
FUMEC passa de Fundação Mista para Fundação Pública e seus funcionários passam a fazer
parte do Estatuto dos Funcionários Municipal de Campinas. Nesse mesmo ano é realizado o
segundo concurso para provimento de cargos da FUMEC. Em 1993, foi elaborado seu próprio
regimento.
As classes de EJA1 funcionam em Comunidades e Amigos de Bairros, EMEFs, Escolas
Estaduais, ARs, Instituições públicas e privadas, associações e entidades civis, constituindo-se no
único meio formal que possibilita a alfabetização da população a partir da faixa etária de 14 anos
e a continuidade posterior no processo educacional para conclusão do Ensino Fundamental. Esta
continuidade de estudos é disponibilizada pela EJA II. O número de alunos que frequenta as
classes de EJA1, distribui-se nas diferentes regiões da cidade, mas seu atendimento não consegue
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abarcar a totalidade dos analfabetos ou aqueles que tiveram pouca escolarização. Ao lado desse
problema somam-se outros, como o da falta de continuidade de estudos na EJA II, desemprego,
ampliação do nível de escolarização, atendimento a idosos e pessoas com necessidades especiais,
alto índice de evasão e repetência.
A citação abaixo possibilita uma visão mais clara da demanda atendida pela FUMEC.
A FUMEC é responsável pela alfabetização de aproximadamente 5000 alunos
jovens (acima de 14 anos), adultos e idosos, conta com um quadro funcional de cerca de
300 Professores e 15 Diretores Educacionais.
Atualmente contamos com 325 salas de aulas, tendo em média 20 alunos cada,
distribuídas pelos cinco NAEDs e 157 locais cedidos pela comunidade.
Desenvolve a alfabetização e projetos com perfis mais direcionados como:
.Projeto Girassol – para portadores de deficiência, albergados. Propõe atender as
necessidades dos moradores de rua, resgatando sua auto-estima, reinserção na sociedade
e a se descobrir como cidadão.
.Aprender não tem idade – voltada para a alfabetização de servidores públicos.
.Projeto Penitenciária com atuação nas penitenciárias de Campinas e
Hortolândia.
n .CEMEFEJA “Paulo Freire” – Projeto Em defesa da Vida – atende jovens
em situação de riscos social e pessoal, ressocializando-os. A relação de confiança entre
educador e educando se concretiza na educação formal e não formal (MARCON, 2008,
p. 98).

Quanto ao número de alunos atendidos pela FUMEC; se comparados os dados fornecidos
pela citação acima com o Quadro1 (LIMA, 2007, p.181) e dados fornecidos pela Coordenação de
Jovens e Adultos da FUMEC em 2.009, percebe-se que está havendo diminuição considerável no
número de alunos atendidos, pois, em 2007 somavam 5963 alunos, em 2008 o total de alunos se
aproximava de 5000 alunos e em 2009 o total fica na casa de 4505 alunos.
Esta realidade constitui um paradoxo, pois de acordo com dados do INEP publicado pelo
Jornal Folha do Estado de S. Paulo, na data de 05/06/2003, a taxa de analfabetismo da região
metropolitana de Campinas é de 17,1%. Considerando-se os analfabetos funcionais, o Município
de Campinas sozinho, possui uma taxa de 18,5%. Na mesma publicação, encontram - se as
palavras de SOARES: “No contexto da região este índice é assustador. Ele denuncia a
necessidade de ações conjuntas da sociedade em prol da alfabetização”. A pesquisa realizada por
ocasião da elaboração do projeto pedagógico, no início do ano, acusa um alto índice de alunos
que não concluíram as quatro primeiras séries do ensino fundamental nessa região, confirmando,
portanto, a publicação do jornal.
Com relação ao desemprego, a FUMEC que tem como um de seus segmentos o Programa
Profissional, assinou em 2001, em convênio com o PROEP, a criação do Centro de Educação
Profissional de Campinas Prefeito Antonio da Costa Santos – CEPROCAMP, ampliando sua
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atuação na educação profissional, o que ajuda o aluno de EJA quanto a sua formação para o
Mercado de Trabalho.
No entanto, também quanto ao desemprego, o que se constata na prática, e se confirma com
os dados da mesma publicação, supracitada, é que os alunos jovens e adultos não têm tido
condições de freqüentarem as aulas, nem mesmo os cursos da CEPROCAMP e tem perdido
oportunidades preciosas de trabalho, ficando na informalidade e/ou funções de auxiliares de
limpeza e afins.
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CAPÍTULO II
Conceituando a Avaliação
Fernandes (2009, p. 44 e 111) coloca a avaliação escolar em dois grupos: Avaliação Interna:
aquela realizada no interior da escola, pelos professores, coordenadores, diretores, referem-se à
avaliação da aprendizagem e está ligada á currículos e procedimentos pedagógicos e Avaliação
Externa, aquela que é realizada pelos organismos externos à escola que são os segmentos
nacionais e internacionais com objetivos de monitorar os rendimentos escolares e contribuir para
a melhoria do ensino e das escolas.
Freitas (2007, p. 2-3) remete as reflexões para a avaliação externa da educação exercida
pelo Governo Federal através do INEP que com base nos dados recebidos por outros indicadores
de avaliação como o SAEB, Censo escolar e Prova Brasil, fixa critérios de avaliação em escalas
para medir o índice de desempenho dos Estados, Municípios, instituições e alunos. O MEC
utiliza estes índices para o repasse de verbas para a educação.
Na concepção da esfera de governo, esta medida busca clareza e resposta à sociedade e
comprometimento das pessoas quanto à educação traduzindo em ensino de qualidade, mas o que
acontece na realidade é que, dessa forma, o governo tira a sua responsabilidade e responsabiliza
só os demais segmentos pelo ensino, essa responsabilidade fica na escola. Este tratamento
diferenciado acarreta desigualdade, competição e simulação de resultados comprometendo a
qualidade.
O sistema de governo Neoliberal brasileiro concebe o sucesso das pessoas através do esforço
próprio baseado na livre iniciativa. Em se tratando de uma sociedade caracterizada por uma
gritante desigualdade sócioeconômica, as oportunidades ficam muito desiguais gerando pobreza e
esta pobreza vai aportar na escola pública com todas as suas mazelas. Como o aluno com
recursos financeiros vai para a escola particular, a escola pública fica sendo escola só de pobre,
aumentando ainda mais a distância entre ricos e pobres.
Segundo Freitas (2002, p. 2 -5) outra faceta do sistema neoliberal é dispensar à educação a
mesma política das empresas na relação custo/benefício, ou seja, manter qualidade cortando
gastos. Permite o acesso de todos à escola, mas a qualidade fica prejudicada gerando retenção,
evasão, a política tenta reverter o problema do acesso, diminuindo a retenção lançando mãos de
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programas tais como aceleração de estudos, progressão continuada que não reprovam o aluno em
um primeiro momento, mas um pouco mais tarde, no final dos ciclos, e depois no mercado de
trabalho, é a “eliminação adiada”. O aluno vai estar na escola, mas muitas vezes não está
aprendendo e quando isso acontece, ele e sua família vão interiorizar que o aluno não leva jeito
para o estudo, não aprende mesmo, canalizando-o para o trabalho precoce ou outras áreas, a este
processo o autor chama de “Internalização da exclusão”. Dessa forma a escola cumpre sua função
social de selecionar e hierarquizar os alunos voltando a se equiparar aos moldes da avaliação
tradicional.
Freitas (2007, p. 8) explica que tanto os fatores internos, quanto externos são responsáveis
pelo sucesso ou insucesso da mesma, não há um fator isolado. Propõe que deva haver uma
avaliação em todas as esferas responsáveis pela educação, ou seja, das políticas públicas (Estado)
institucional (Escola-interna) e da aprendizagem (pertinente à sala de aula) viabilizada no
coletivo através do diálogo, da negociação, responsabilizando a todos os segmentos pelo ensino.
Destaca também a importância dos Fóruns visando uma participação maior da sociedade na
educação através das academias, dos sindicatos. A avaliação dos três segmentos deve ser
integrada, mas independentes, cada um se responsabilizando por sua esfera de ação.
Para falar sobre a avaliação da aprendizagem (avaliação interna) é pertinente trazer para a
discussão alguns autores respeitados, pois dizem respeito a pressupostos que mudam o paradigma
frente às práticas dos profissionais da educação no sentido de estar se valendo de uma avaliação
mais humanista, comprometida com a construção do conhecimento, respeitando mais o ritmo do
aluno. Como se posicionam frente à avaliação tradicional e que avaliação sugerem.
Perrenoud (1999, p. 9), cita que a avaliação surgiu com os colégios, em meados do século
XVII, vindo a fazer parte do ensino a partir do século XIX, quando este contemplou a maioria da
população e a escolaridade tornou-se obrigatória. A avaliação tradicional, segundo ele, seleciona,
classifica, cria hierarquias, é motivo de sentimento de êxito para alguns alunos e de humilhação
para outros; os critérios de avaliação sempre são alvos de críticas quanto à sua clareza e
transparência. Tem a função de prevenir, advertir, alertar os pais e seus filhos para uma futura
reprovação se o aluno não melhorar na escola, não favorece a cooperação entre professor e aluno,
define o destino dos alunos, pois ao selecionar e classificar induz alguns a seguirem uma carreira
profissional mais intelectual ou técnica, sendo assim, provoca a internalização da exclusão
(Freitas, 2007) e elimina o aluno do processo. E ainda cria competição dentro da escola, induz o
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aluno a estudar só para obtenção de notas, não favorece o trabalho coletivo entre professores e
nem entre alunos e ainda não se sente responsável pela aprendizagem dos alunos (1999, p. 14).
Luckesi também afirma as raízes históricas e os efeitos negativos da avaliação tradicional
com a seguinte citação:
A prática escolar usualmente denominada de avaliação de aprendizagem pouco
tem a ver com avaliação. Ela constitui-se muito mais de provas/exames do que
avaliação. Provas/exames têm por finalidade, no caso da aprendizagem escolar,
verificar o nível de desempenho do educando em determinado conteúdo (entendendo
por conteúdo o conjunto de informações, habilidades motoras, habilidades mentais,
convicções, criatividade, etc.) e classificá-lo em termos de aprovação/reprovação (para
tanto, podendo utilizar-se de níveis variados, tais como: superior, médio superior,
médio, médio inferior, inferior, sem rendimento; ou notas que variam de 0 a 10, ou
coisa semelhante). Desse modo, provas/exames separam os “eleitos” dos “não eleitos”.
Assim sendo esta prática exclui uma parte dos alunos e admite como “aceitos”, uma
outra. Manifesta-se, pois, como uma prática seletiva.
Essa característica das provas/exames não é graciosa. Ela está comprometida,
como tenho denunciado em textos e falas, com o modelo de prática educativa e,
conseqüentemente, com o modelo de sociedade, ao qual serve. A prática de
provas/exames escolares que conhecemos tem sua origem na escola moderna, que se
sistematizou a partir, dos séculos XVI e XVII, com a cristalização da sociedade
burguesa “(LUCKESI, 1996, p. 169).

Both, demonstra a mesma concepção ao afirmar que:
Avaliar é, ao mesmo tempo dar e buscar valor. Por isso, cumpre à ação de avaliar
a função de orientar e estimular o estudante em sua ação educativa, sendo que, para o
professor poder dar verdadeiramente valor ao aluno no processo de ensinoaprendizagem, necessita conhecer o estado em que se encontra o educando.
A verificação, como instrumento classificatório, possui livre trânsito quando se
trata de concursos, como o vestibular e outros mais, visto representar processo rápido,
quantitativo, de constatação, em que se não se caracteriza, de forma claramente viva, o
fato crítico-construtivo, tão próprio da avaliação ”(BOTH, 2008, p. 34).

Hoffmann (1994, p.11) também se opõe à avaliação tradicional, citando que ela não
conduz à aprendizagem, não assegura a permanência (e nem o acesso) do aluno na escola, não
garante a qualidade, constitui-se em um instrumento de controle da escola, dos pais sobre os
professores e também dos professores sobre os alunos. A autora se contrapõe contra as
reprovações pelo menos nas séries iniciais e destaca também, que as avaliações objetivas da
avaliação tradicional na verdade são cheias de subjetividade, pois professores e alunos têm
culturas diferentes e isto faz com que tanto as questões elaboradas pelos professores como as
respostas dadas pelos alunos sejam sempre subjetivas.
Para Hoffmann (1994, p.11) o empecilho á mudança da avaliação tradicional para um tipo
de avaliação mais inovadora está no fato dos professores e da sociedade conceberem a avaliação
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classificatória como garantia de qualidade de ensino, o que gera resistência á mudança. É uma
crença enganosa, pois a escola não consegue sequer garantir o acesso e permanência do aluno na
escola. Não possibilita aprendizagem de qualidade nem sua continuidade. Os índices de
repetência e evasão são gritantes. A repetência também gera evasão. Só a melhoria da qualidade
de ensino consegue garantias de acesso e permanência do aluno na escola, garantindo-lhe
também o direito a educação e ao mesmo tempo conscientizando-o e auxiliando-o na
reivindicação desse direito. Subentende-se que a escola precisa formar cidadão consciente de seus
direitos para agir no mundo, tal como concebe a pedagogia freireana.
A autora (1994, p. 24-25) se posiciona contra a retenção dos alunos nos primeiros anos de
estudos citando que países da Europa com índices mínimos de analfabetismo como a Alemanha e
França, por exemplo, não retém seus alunos possibilitando-lhes um atendimento e uma
aprendizagem mais individualizados. Nestes países, a educação é um “direito de todos”, não há
evasão e o professor é valorizado. Tal concepção é defendida por Perrenoud (1999 p.164).
A autora cita Ludke e Mediano (1992, p.44) para questionar a validade de um sistema
seriado na escola básica que trunca a construção do conhecimento, sugere que este sistema é
contrário à construção do conhecimento.
O sistema de avaliação tradicional, não contempla a qualidade que está na teoria dos meios
educacionais, não caracteriza o aprendizado dos alunos e desvincula a vida escolar da vida
cotidiana. A qualidade presente neste tipo de educação diz respeito à quantidade, se baseia na
memorização, na obediência, na passividade. O aluno estuda só para passar de um nível para o
outro, para obter nota e/ou para agradar as pessoas.
Romão (1998, p.53) define avaliação como [...] “o procedimento docente que atribui
símbolos e fenômenos cujas dimensões foram medidas, a fim de caracterizar o valor, por
comparação com padrões pré-fixados” mas também consiste de conclusões a respeito das atitudes
dos alunos como pontualidade, cooperação, etc. que não se traduzem em menções, mas de forma
descritivas. Avaliação e medida ocorrem de forma ora simultâneas, ora se confundem, ora se
distinguem e ora medir se transforma em avaliar.
Romão pressupõe que a educação é um aparelho ideológico estatal que tanto pode ser
direcionado de modo a manter a sociedade tal como se encontra e/ou transformá-la, seja ela
tradicional e/ou aberta à mudanças.
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Esta concepção está presente nos currículos e nos projetos pedagógicos das escolas que
determinam o perfil de sociedade que querem atender ao objetivar formar o cidadão crítico capaz
de intervir na realidade para transformá-la em uma sociedade mais justa, humana e igualitária ou
formar o cidadão conformado com a realidade, necessário à manutenção da sociedade classista,
elitista fechada.
O instrumento utilizado pela educação, para moldar o indivíduo contemplado por suas
ideologias é a avaliação praticada pelas escolas que é seu aparelho de ação. Cita o autor:
“Ao tratarmos, especificamente, da avaliação da aprendizagem escolar, temos de ter em
mente as relações pedagógicas estabelecidas em função do projeto educacional adotado,
que, por sua vez, é a expressão escolar do projeto de sociedade imposto pelas elites ou
por elas acordado com as demais classes sociais” (ROMÃO, 1998, p. 24).

Assim, não existe educação neutra, pois, quando ela assim se manifesta, está simplesmente
reforçando seu poder ideológico.
Romão coloca os sistemas de avaliação em dois grupos distintos, de acordo com as óticas de
mundo que incorporam:


Positivistas que encaram o mundo como algo dado, um fim em si mesmo,
verdades objetivas absolutas e que se encaminham para um sistema de avaliação
baseado na contabilização de acertos e erros gerando recompensa e castigos.



Dialética que concebem a vida como algo inacabado, em contínuo
desenvolvimento, através do diálogo aberto à criatividade e á transformação.

Na concepção dialética, reflete-se sobre a realidade, faz as intervenções necessárias sobre
ela e promove modificações em prol da maioria dos educandos. Nela estão presentes as funções:


Prognóstica: no início de um curso para verificação de pré-requisitos;



Diagnóstica: durante o curso para verificar o progresso dos alunos, mediante as
intervenções necessárias;



Classificatória: ao final do curso, para verificar o rendimento escolar mediante a
obtenção de certificados, a exemplo dos vestibulares, concursos, etc.

Romão, de acordo com Hoffmann (1994, p. 64) afirma que no caso da avaliação, mesmo
aquela dos testes com questões objetivas, estas estão carregadas de subjetividade por parte de
quem as formula, pois, são carregadas de intenções, experiências valores e saberes próprios
diferentes daquelas que ao colocar suas respostas, o fazem de acordo com suas experiências,
valores e saberes próprios. Objetividade e subjetividade estão interligadas, não se separam. As
17

avaliações subjetivas, por outro lado, revelam objetividade por exigirem um código comum de
entendimento entre professor e aluno.
Em avaliação da aprendizagem é preciso medir para avaliar. Medir não no sentido linear,
mas no sentido de “registrar e atribuir símbolos às dimensões de um fenômeno, a fim de
caracterizar-lhe posição ou status” (ROMÃO, 1998, p.50).
Segundo o autor, a medida deve ser: objetiva, precisa e eficaz, adequada à turma de alunos e
ser dada no momento correto, se acontecer algum imprevisto, deve-se mudar a data para um
momento mais propício.
O autor chama atenção para um problema: com a exigência rígida pelas escolas do professor
ter que entregar as notas no fim dos bimestres, eles não realizam as avaliações para atender a
sequência didática e necessidade dos alunos, mas para entregar as notas no prazo determinado, o
que prejudica os alunos.
Como alternativa à avaliação tradicional, Perrenoud sugere a avaliação Formativa,
explicando sua origem com a citação:
“Quando Bloom, nos 60, defendeu a pedagogia do domínio (1972, 1976, 1979,
1988), introduziu um postulado totalmente diferente. Pelo menos no nível da escola
obrigatória ele dizia”, todo mundo pode aprender”: 80% dos alunos podem dominar
80% dos conhecimentos e das competências inscritos no programa, com a condição de
organizar o ensino de maneira a individualizar o conteúdo, o ritmo e as modalidades de
aprendizagem em função de objetivos claramente definidos. De imediato, a avaliação se
tornava o instrumento privilegiado de uma regulação contínua das intervenções e das
situações didáticas. Seu papel, na perspectiva de uma pedagogia de domínio
(Huberman, 1988), não era mais criar hierarquias, mas delimitar as aquisições e os
modos de raciocínio de cada aluno o suficiente para auxiliá-lo a progredir no sentido
dos objetivos. Assim nasceu, se não a própria idéia de avaliação formativa,
desenvolvida originalmente por Scriven (1967) em relação aos programas, pelo menos
sua transposição à pedagogia e às aprendizagens dos alunos (PERRENOUD, 1999,
P.14).

A avaliação formativa implica comunicação e interação com o aluno, trabalho com o
currículo real, ou seja, considera como currículo tanto os conteúdos escolares como extraescolares, implica valer-se de uma didática adequada de acordo com a diversidade dos alunos,
levando em consideração a vontade do aluno para aprender e como diz Perrenoud (1999, p.97)
“apostar na auto-regulação e reforçar a auto-regulação” o que sugere participação ativa e
motivação forte para aprender; verdadeiros desafios. Nesse sentido subentende que o educando se
torne agente do aprendizado.
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A avaliação formativa implica pedagogia diferenciada, forma de regular a ação pedagógica,
atendimento individualizado ao aluno, tem o foco de interesse na aprendizagem do aluno e não
nos seus erros.
Vale ressaltar que o autor chama a atenção para os riscos de entraves à avaliação formativa
que são; supervalorizar os conteúdos, desconhecer os procedimentos mentais dos alunos ao
aprender, deixar as regulações inacabadas e/ou muito centradas na tarefa.
Para o autor, a avaliação formativa ainda exige democratização da escola e trabalha com a
avaliação das competências que elenca ao citar Tardif (1996) apud Wiggins (1989):

A avaliação não inclui senão tarefas contextualizadas.

A avaliação aborda problemas complexos.

A avaliação deve contribuir para que os estudantes desenvolvam mais suas
competências.

A avaliação exige a utilização funcional de conhecimentos disciplinares.

Não há qualquer limitação de tempo fixada arbitrariamente quando da avaliação
das competências.

A tarefa e suas exigências são conhecidas antes da situação de avaliação.

A avaliação exige uma certa forma de colaboração entre pares.

A correção considera as estratégias cognitivas e metacognitivas utilizadas pelos
estudantes.

A correção somente considera erros importantes na ótica da construção das
competências.

Os critérios de correção são determinados fazendo-se referência às exigências
cognitivas das competências avaliadas.

A auto-avaliação faz parte da avaliação.

Os critérios de correção são múltiplos e proporcionam várias informações sobre
as competências avaliadas.

A avaliação deve determinar as forças dos estudantes.

As informações extraídas da avaliação devem considerar as aptidões dos
estudantes, seus conhecimentos anteriores e seu grau atual de domínio das
competências visadas.

Os mesmos procedimentos de avaliação são exigidos a todos os estudantes e o
apoio necessário está disponível para aqueles que têm dificuldades.

A avaliação é guiada pelas exigências da validade ecológica.
(PERRENOUD, 1999, p.167)

Para Luckesi (2004), avaliar exige acolhimento por parte de quem avalia e se diferencia de
exame porque este classifica, seleciona e exclui e se exclui já deixa de ser avaliado.
O ato de acolher significa aceitar o educando tal como ele é, do jeito que se encontra, o
simples pensamento de que ele é incapaz de aprender já constitui por si só a rejeição que é a
exclusão. O acolhimento é ato amoroso que favorece o diálogo e, portanto abre-se para a
aprendizagem. Por ser inclusiva, é amorosa e democrática, visa buscar a melhoria do educando
para viver sua condição de homem livre e por isto mesmo não amedronta, nem tolhe, mas busca
continuamente melhorar a sua condição de vida anterior.
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A avaliação consiste na ação de diagnosticar para se inteirar da situação em que se encontra
o avaliado e, após, decidir e intervir para modificar esta condição para melhor.
Para avaliar é necessário que se utilize instrumentos adequados ao tipo de informação que se
quer obter, ao projeto político pedagógico, ao processo ensino aprendizagem dos alunos e deve
corresponder, de forma fiel, ao conteúdo que foi trabalhado com o aluno e com a sua
compreensão. Implica, portanto, muito cuidado na elaboração do projeto pedagógico e na teoria
teórico ideológico que o fundamenta.
Hoffmann propõe a Avaliação Mediadora como alternativa à avaliação tradicional e afirma
que
O significado primeiro e essencial da ação avaliativa mediadora é o “prestar muita
atenção” nas crianças, nos jovens, eu diria “pegar no pé” desse aluno mesmo, insistindo
em conhecê-lo melhor, em entender suas falas, seus argumentos, teimando em
conversar com ele em todos os momentos, ouvindo todas as suas perguntas, fazendolhes novas e desafiadoras questões, ‘implicantes”, até, na busca de alternativas para
uma ação educativa voltada para a autonomia moral e intelectual. Autonomia, que
segundo La Taille (1992), “significa ser capaz de se situar consciente e
competentemente na rede dos diversos pontos de vista e conflitos presentes numa
sociedade.” (HOFFMANN, 1994, p. 34-35).

Numa relação de fracasso, os professores tendem a culpar a si e seus alunos e nunca
remetem esta causa à falta de conhecimento nos processos de construção do conhecimento e nas
relações sociais, que devem ser pautadas na investigação e no diálogo.
Este caráter investigativo deve também estar presente na pessoa do professor na elaboração
das avaliações por parte dele e na hora de corrigi-las, na análise das respostas que os alunos
fornecem nos seus trabalhos escritos.
As expectativas dos professores, ao corrigir uma avaliação escrita, são muito diferentes do
modo como o aluno responde as questões e as interpreta. É necessário que o Professor valorize e
investigue as respostas dos mesmos não se limitando apenas a considerar as respostas como
erradas, mas valendo-se dos erros para ele mesmo descobrir como o aluno pensa. Se as respostas
dos alunos forem para contentar o professor, ela deixa de possibilitar reflexão e torna-se arma
para sobreviver à escola, cumprir normas apenas.
A avaliação mediadora exige do educador uma postura de orientador, mediador no processo
ensinoaprendizagem e nunca de detentor do saber muito presente na avaliação tradicional.
Afirma que é preciso fazer do erro uma alavanca para a aprendizagem investigando-se os
erros, refletindo teoricamente sobre as respostas, dialogando com os alunos sobre elas e até
deixando para um outro momento a questão da tomada de consciência sobre os erros pelos
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alunos, fazendo registros, diagnosticando, levantando hipóteses, favorecendo novas vivências
pedagógicas, estará sugerindo para os alunos que não se deve ter medo de errar, procedimento
que suscita confiança e favorece a aprendizagem em uma perspectiva construtivista. Não se trata
da não correção do erro, mas de não fazer do erro uma causa de fracasso. É preciso valorizar o
fazer do aluno, mesmo que este fazer não corresponda à expectativa do professor frente à tarefa
proposta. É preciso favorecer o questionamento.
Hoffmann sugere os relatórios como uma forma de acompanhar o desenvolvimento dos
alunos, estes devem ser feitos ao longo do processo pedagógico, de caráter individualizado,
retratando a vivência pedagógica entre professor e aluno dando ênfase aos aspectos sócio-efetivos
e cognitivos dos mesmos e objetivando encaminhamento e não constatação. Devem ser claros,
adequados ao destinatário, no caso de ser o próprio aluno ou seus pais. Ao registrar o professor
tanto quanto o aluno não pode ter medo de errar deve haver entre eles, seus pares e até seus
superiores, um clima de confiança e respeito mútuo que favoreça o diálogo, a discussão para os
possíveis encaminhamentos.
Na citação abaixo, a autora coloca o seu conceito de avaliação dialógica, revelando assim a
fundamentação na concepção freireana:
Entendo que a avaliação, enquanto relação dialógica, vai conceber o
conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e pelo professor, como açãoreflexão-ação que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado,
enriquecido, carregado de significados, de compreensão. Dessa forma a avaliação
epistemológica com o aluno. Uma conexão entendida como uma reflexão aprofundada
sobre as formas como se dá a compreensão do educando sobre o objeto do
conhecimento (HOFFMANN, 1994, p.148).

O diálogo nesta concepção não é só uma conversa entre professor e aluno, mas consiste em
refletir com o aluno sobre o objeto do conhecimento de uma forma investigativa.
Na mudança de uma prática avaliativa tradicional para a mediadora pelo professor,
Hoffmann considera importantes as discussões no coletivo, em um clima de confiança e respeito
mútuo, com embasamento teórico. Este embasamento teórico não significa estudar os
instrumentos de avaliação em si, mas como se processa a construção do conhecimento vinculado
à vida cotidiana, ou seja, na vida avalia-se para melhorar algo favorecendo a aprendizagem,
repensando currículos e práticas pedagógicas. Tal mudança deve começar a partir de novas
posturas assumidas pelo professor e isto exige que ele também seja respeitado, compreendido, a
crítica o tornaria resistente a mudanças.

21

Romão (1998), explicita que a avaliação será sempre de acordo com o tipo de educação que
se concebe. Na concepção bancária e autoritária onde o professor coloca os conteúdos no aluno
como se ele fosse um depósito, o professor é o detentor do saber elaborado, o aluno é o receptor
deste saber, o aluno não participa do processo ensino aprendizagem e a avaliação que daí decorre
é aquela que verifica o que foi aprendido, constata apenas. Não se possibilita ao aluno participar e
nem tomar conhecimento dos procedimentos relativos à avaliação, muito menos questioná-las.
Esta afirmação aporta em Pinto (1997, p.22), ao se referir a este critério de avaliação da seguinte
forma: “um dos graves erros da pedagogia alienada é esse: “É avaliar o resultado da prática
educacional pela devolução do embrulho, sem compreender que isso não é educação”. A
educação vira receber os conteúdos e repeti -los e a avaliação se transforma em cobrança”.
Na educação “cidadã”, “libertadora” conforme denomina Romão, a avaliação já não consiste
em verificar apenas o que o aluno sabe, mas consiste em mais uma oportunidade para aluno e
professor aprenderem juntos em uma relação dialética. O professor e o aluno já não se encontram
em pólos opostos, mas caminham juntos, propiciando ao aluno o conhecimento da sua realidade,
refletir sobre ela e então mudá-la. O erro passa a ser um recurso para aprender e não
contabilização para o castigo, no caso, uma reprovação. A reflexão crítica possibilita ao educando
o conhecimento de sua realidade com mecanismos de alienação sociais e sua superação passando
de sujeito passivo para sujeito ativo através da modificação de sua consciência.
Romão afirma que:
[...] Sem exageros, pode-se dizer que os “erros’ dos alunos constituem a matéria-prima
do replanejamento das atividades curriculares, pois a função precípua da escola nada
mais é do que a transformação da cultura primeira, a partir dela mesma, a passagem da
consciência ingênua para a consciência crítica. A percepção da consciência ingênua só
se dará através de sua avaliação, que deverá indicar os rumos de sua
“transubstanciação” em consciência crítica (ROMÃO, 1998, p. 62).

Romão (1998, p. 61) cita Luckesi para explicar que em um trabalho de pesquisa, o
pesquisador ao cometer um engano pode mudar o objeto de sua pesquisa sem considerar este fato
como um erro, pelo contrário ele guarda as descobertas contabilizadas como um conhecimento a
mais e continua seu trabalho, já no caso dos alunos, ele não se engana, mas erra e seus erros
acarretam castigos de outras pessoas e de si mesmo pela autopunição.
Esta concepção de erro é reveladora de uma ótica autoritária de mundo que põe de um lado
o professor, com seus instrumentos de avaliação classificatórios, atendendo a padrões e do outro
o aluno, transformando a aprendizagem em produto de barganha que provoca efeitos negativos
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nos alunos tais como: [...] “desgaste da vontade de aprender, da motivação, e no limite o
assassinato da autoestima do avaliado” (Romão, 1998, p. 63).
A visão das aprendizagens transformada em produto de troca pela avaliação é aportada em
Perrenoud (1999, p. 68) ao afirmar que o aluno, nessas condições passa a estudar só para a prova
e é induzido a fazer colas e de que o erro é para favorecer a aprendizagem e não para punir.
Hoffmann (1994, p.112) também afirma que o erro favorece a aprendizagem e precisa ser
investigado para possibilitar as intervenções e adequações necessárias ao processo.
Romão (1998, p. 69) citando Freire, pressupõe que a avaliação só se processa no fazer
coletivo. O aluno só pode mudar a sua condição de vida de dominado para um estado de atuação
mais crítica se ele fizer uma avaliação sobre o seu modo de perceber as relações sociais e de agir
no mundo comparando o estado anterior ao processo pedagógico com o estado no qual se
encontra após o processo. Esta avaliação é a ferramenta que possibilita ao aluno conscientizar-se
das suas capacidades, de seus horizontes, abre-lhes os olhos, induz conscientização.
Este fazer coletivo viabilizado pela avaliação dialógica não só detecta os erros, mas
procura saber por que ocorrem através de uma reflexão conjunta “problematizadora” de forma
que de posse desses erros, professor e aluno (juntos) retomem o processo do ensino
aprendizagem; o professor repensando suas práticas, suas concepções, seus caminhos e o aluno
por seu lado consciente do conhecimento adquirido, do como e onde quer chegar. Nesse processo
o aluno aprende e o professor também aprende. Pressupõe uma relação entre professor e aluno
em um mesmo nível social e elimina a hierarquia tão presente na avaliação tradicional classista.
O autor cita que para haver a avaliação dialógica é necessário:
IIIIII-

Identificação do que vai ser avaliado;
Negociação e estabelecimento dos padrões;
Construção dos instrumentos de medida e avaliação;
IV- Procedimento da medida e da avaliação;
V- Análise dos resultados e tomada de decisão quanto aos passos seguintes no
processo de aprendizagem (ROMÃO, 1998, p. 69-70).

Romão ressalta que o pensar e o fazer coletivo começam já na elaboração da proposta
pedagógica da escola, envolvendo além dos segmentos da própria escola, também os pais e os
alunos. Neste plano deverão estar presente, todos os tópicos da citação acima, bem como os
objetivos, recursos e procedimentos estratégicos referentes a ele. Esta afirmação é concebida por
FREIRE (2001, p. 96) ao afirmar que o diálogo começa já na pergunta sobre o que se vai dialogar
e já na seleção dos conteúdos que não são elaborados pelo professor a partir de um currículo pré23

estabelecido, mas estruturados de acordo com o produto resultante das interações com toda
comunidade escolar. Este plano deve ser respeitado, seguido como um “mapa da mina do
tesouro” (1998, p.71) deve ter livre acesso a todos os segmentos da escola, deve ser o norte de
todos e deve contemplar os anseios e os valores culturais específicos daquele meio cultural onde
a escola está inserida. Todavia a escola deverá conhecer o universo escolar com o qual vai atuar,
através de uma avaliação diagnóstica antes mesmo do início das aulas, pois, desta realidade é que
sairão os “temas geradores” concebidos por Freire (2001, p.36) que vão conduzir à
interdisciplinaridade e ao desvelamento da realidade.
No entanto, o autor (1998, p.73) chama atenção para a necessidade do professor, ao elaborar
suas avaliações, atentar para a taxionomia de Bloom, de forma a contemplar tanto os aspectos
cognitivos como afetivos em uma perspectiva crescente de dificuldades visando atender os
diferentes níveis de apreensão do conteúdo pelo aluno, respeitar o seu desenvolvimento gradativo
e ainda facilitar a correção pelo professor por possibilitar consenso e clareza ao atribuir valor às
questões.
Ao falar da análise dos resultados o autor (1998, p.79) afirma que este momento é de
aprendizagem e que os erros não são tratados como erros, mas são objetos de investigação
coletiva do porque daquelas respostas. Chama atenção também para a necessidade de uma
formação de qualidade para o professor e um assessoramento através de especialista experiente
na função e pelo menos pós-graduado para dar para dar sustentabilidade ao processo avaliativo.
Cita também uma experiência de conselho de classe como alternativa para uma democracia
escolar (ROMÃO, 1998, p. 80).
Em síntese, há um consenso entre os autores, de que a avaliação tradicional não deve ser
utilizada por ser autoritária, excludente, gerar medo, não favorecer a aprendizagem.A avaliação
deve-se realizar através do diálogo, o erro deve ser um objeto de investigação e oportunidade de
aprendizagem, deve aproximar professor e aluno, deve mudar a condição de vida do educando
para melhor; na avaliação deve-se considerar tanto os aspectos cognitivos como afetivos, ela deve
favorecer o trabalho em equipe e a democratização da escola.
No entanto, como a avaliação dialógica idealizada por Romão engloba todos os aspectos
enfocados pelos autores citados e ainda viabiliza a avaliação classificatória exigida pelas
instituições escolares baseada no diálogo que fundamenta a pedagogia freireana, considera-se que
a avaliação mais indicada para a EJA é a avaliação dialógica.
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Em uma avaliação pautada no diálogo supõe-se de que o aluno vai se sentir mais valorizado,
favorecendo sua interação tanto com o professor como com os demais personagens que interagem
no espaço escolar e deste modo estará se promovendo a sua participação.
Na EJA, a prática de uma avaliação dialógica, centrada no aluno, mediadora do trabalho
pedagógico, promovendo uma mudança de melhoria de condições de vida, se torna urgente, pois,
se trata de pessoas já estigmatizadas por serem analfabetas, com autoestima muito baixa e
expectativas muito diferentes, com relação a aprendizagem, daquelas pertinentes aos estudantes
em idade escolar própria. A maioria desses alunos não é excluída apenas da cultura letrada, mas
de tudo o que se pode ser conquistado através dela e também das condições mínimas de
sobrevivência no que tange a uma vida de qualidade. “São sujeitos de direitos sem direitos”.
No capítulo seguinte será enfocado como são realizadas algumas formas de avaliação na
EJA, como também os avanços e recuos na FUMEC, estes, a partir de 2009 que podem ser
considerados um retrocesso diante de sua trajetória tão inovadora.
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CAPÍTULO III
A Avaliação na EJA
Neste capítulo será discutido como são realizadas as avaliações na EJA e como ela pode ser
utilizada para excluir o aluno do processo educacional, contrapondo a tudo aquilo que foi
colocado, no capítulo anterior, pelos estudiosos em avaliação.
A LDB 9.396/96, regulamentada pelo Parecer 11/2000, contempla a realização de cursos e
exames supletivos para a EJA.
Grande parte dos alunos jovens e adultos recorre aos exames supletivos para a obtenção do
certificado de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, tanto aos exames oferecidos
pela rede pública quanto àqueles oferecidos pela rede privada, que se aproveita das lacunas
presentes na lei, para a obtenção de lucro, oferecendo à população a obtenção de certificado, nem
sempre de acordo e/ou com autorização do MEC. Os apelos a este procedimento, fácil para a
certificação, está presente não só na mídia televisiva como também através do rádio, classificados
de jornais e revistas e até em cartazes afixados em qualquer lugar de acesso ao público como
pontos de ônibus, postes, muros, etc. SOARES (2.002, p.16) alerta para o perigo de em um futuro
próximo, contar-se com um grande contingente de pessoas que em nome da conquista de um
certificado de maneira fácil, vai engrossar o número dos analfabetos funcionais.
Em nível federal o MEC promove o Encceja que através do IDEB (um mecanismo criado
pelo PDE), é utilizado para a certificação das habilidades e competências necessárias à obtenção
do certificado de conclusão do ensino fundamental e médio. Os Estados podem aderir ao Encceja
se o desejarem e para isso devem assinar um contrato de parceria onde são definidas as regras
para o seu procedimento. O estado que assinar o termo de adesão tem liberdade para definição de
suas próprias normas para a prova e para a certificação do interessado. Não há despesa para o
aluno e sua participação também é espontânea.
Com exceção de sete Estados da Federação Brasileira, todos os demais aderiram ao Encceja
em 2.009. No Estado de São Paulo o exame está sendo aplicado pela primeira vez e em março de
2.009, já foi realizado o exame supletivo da secretaria estadual. O Encceja é realizado também no
exterior. Qualquer pessoa pode participar desta prova, desde que tenha 15 anos de idade
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completos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. Os alunos matriculados nos
cursos de EJA também podem participar.
Como objetivos do Encceja estão presentes a identificação das escolas com maior
precariedade, tanto em rendimento escolar dos alunos quanto à necessidade de apoio financeiro,
medir o nível de aprendizagem dos alunos para fins estatísticos, melhorar a qualidade do ensino
mediante informação aos Municípios, Estados, Governo Federal e ao próprio MEC para
disponibilidade de recursos e apoio técnico como também preservar o direito do cidadão.
A prova consta de avaliação classificatória e eliminatória. Só recebe o certificado o aluno
que alcançar um padrão mínimo estabelecido.
Observa-se que para participar do exame, os alunos recorrem a vários mecanismos, estudam
sozinhos recorrendo a amigos, compram módulos com os conteúdos pertinentes nas bancas de
jornal e revistas, recorrem aos telecursos ou telessalas, participam de cursinhos preparatórios
proporcionados pela rede privada e não raro, abandonam os cursos regulares para participar do
processo.
Nesse sentido, é perverso, pois o aluno iludido pela obtenção da certificação fácil, optando
por esta modalidade deixa de usufruir de uma educação de qualidade, ao mesmo tempo que
provoca o fechamento das salas de EJA esvaziando-as, desresponsabilizando assim o poder
público do oferecimento da educação. Falta na população a consciência crítica, concebida por
FREIRE (1967, p.105) tão necessária para entender as redes sociais que permeiam a sociedade
classista. Se o próprio supletivo já pode ser considerado um apressamento do ensino o que dizer
da realização só de uma prova? Na realidade não se avalia a aprendizagem, pois é um concurso
padronizado que seleciona, classifica e exclui.
Na visão de LUCKESI (1996) e BOTH (2008) isto é exame. Por outro lado, FREITAS
(2007) alerta para o fato de que este sistema libera o Estado de oportunizar o acesso à educação
para todos diminuindo a demanda por liberação do fluxo e por conseguinte, a qualidade, não
abrangendo as competências e habilidades necessárias ao cidadão em uma sociedade tão
globalizada e competitiva. O aluno que conseguir um certificado sem uma educação de qualidade
vai ficar contente em um primeiro momento, mas no futuro ficará excluído do mercado de
trabalho, é a “eliminação adiada” de acordo com Freitas.
Trazendo esta discussão de avaliação para a EJA em Campinas, tem-se dois segmentos. O
primeiro segmento é aquele pertinente à FUMEC, que compreende as quatro primeiras séries do
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ensino fundamental e o segundo segmento é aquele compreendido pelas quatro últimas séries do
ensino fundamental, a EJA II.
A avaliação na FUMEC consta de uma avaliação diagnóstica em três fases: uma quando o
aluno chega à escola, outra no meio do ano letivo e a última no fim do ano letivo. Tem os
objetivos de conhecer o aluno, suas concepções matemáticas, escritas, de orientar o professor na
elaboração do projeto pedagógico e seu trabalho com os alunos. A partir desse conhecimento, o
professor também elabora o Projeto Temático sempre partindo dos anseios dos alunos, quanto a
sua área de interesse. Este projeto vai nortear o trabalho pedagógico possibilitando a
interdisciplinaridade de matérias.
Até 2008, os diretores da FUMEC orientavam os professores sobre a avaliação diagnóstica e
ofereciam alguns modelos de avaliação como sugestão, mas a partir do segundo semestre de 2009
houve uma exigência quanto à aplicação de um modelo padrão para todos os alunos da FUMEC.
A maioria dos professores considera tal exigência inviável, pois, a avaliação padronizada não
contempla as especificidades dos alunos de cada sala, perdendo-se com isso a validade da
mesma, além de contrariar qualquer modalidade de avaliação mais centrada no aluno, no seu
cotidiano, também fica na contramão das ideologias de FREIRE e GIROUX (1997) que buscam o
diálogo visando formar o cidadão critico, implícita no PPP da FUMEC da região NOROESTE.
De acordo com o PPP, além da avaliação diagnóstica, observam-se os seguintes
instrumentos de avaliação utilizados pelos professores da FUMEC da região NOROESTE:


Contínua, mediadora, de acordo com as atitudes e o desenvolvimento do aluno,



Diária e contínua, para nortear o projeto pedagógico e através da observação constante do
aluno pelo professor, para detectar o modo como está se processando a aprendizagem e
através de atividades escritas para que o aluno sinta-se responsável por sua aprendizagem,



Respeitará o ritmo de aprendizagem individual do aluno, será reveladora de todo o
processo pedagógico, alunos e professor serão avaliados, constará de trabalhos orais e
escritos, participação, interesse, assiduidade e autoavaliação.
De acordo com o exposto, são claras as formas de avaliação diagnóstica, mediadora,

contínua, atendendo o aluno na sua individualidade, aberta ao diálogo. Há também a presença da
avaliação escrita, oral e autoavaliação.
Embora estes instrumentos de avaliação utilizados pelas professoras não se enquadrem, de
forma categórica, em nenhuma das concepções tratadas no primeiro capítulo deste trabalho,
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possui características da avaliação formativa (PERRENOUD, 1999), mediadora (HOFFMANN,
1994), diagnóstica (LUCKESI, 1996, 2000 e ROMÃO, 1998) e dialógica (ROMÃO, 1998).
Todavia, tem caráter dual, porque se na sala de aula não se atrela a avaliação às notas e/ou
conceitos, no fim dos bimestres deve ser atribuída uma nota ao aluno, em uma escala de zero a
dez, onde as notas abaixo de cinco constituem-se em uma reprovação e as notas maiores que
cinco aprovam o aluno para o PEB seguinte.
Mesmo que o aluno tenha aprendido, mas ainda não domine as competências e habilidades
básicas para prosseguir na série seguinte, ele fica com nota abaixo de cinco, pois se o professor
atribuir-lhe uma nota superior a cinco, esse aluno corre o risco de chegar ao segundo ciclo sem
condições de prosseguir os estudos, pois, além de se deparar com uma realidade totalmente
diferente daquela em que vivenciava na EJA 1, com apenas um professor na sala de aula e um
tempo maior para fazer as tarefas propostas; na EJA 2, a realidade é muito diferente com vários
professores para várias matérias, tempo inflexível e ainda não vai entender a matéria por ainda
não dominar as competências e habilidades básicas para tal.
Nesse sentido pratica-se a avaliação tradicional, classificando, selecionando, aprovando e
reprovando, contrariando toda a concepção de avaliação aliada do processo ensinoaprendizagem
baseada no respeito ao desenvolvimento do aluno, defendida pelos autores humanistas.
Até o primeiro semestre de 2009, havia a opção de se estar atribuindo o conceito EP (Em
Processo), conforme pode ser observado no anexo 3, para os alunos que não lograssem aprovação
ao final do semestre, considerando que eles estavam em contínuo processo de aprendizagem,
também não havia limitação de tempo para conclusão do curso. A partir do segundo
semestre/2009, houve nova orientação da coordenadoria (anexo 2), onde o termo EP foi
substituído pelo termo RAP (Retomada com Apoio Pedagógico), no limite de dois anos. Significa
que o aluno, ao matricular-se no curso, tem um prazo de dois semestres para concluir o PEB. Se
ao final desse tempo ele ainda não estiver apto a prosseguir os estudos na série seguinte, ele
permanece por mais um semestre com apoio pedagógico e ao final deste ele é promovido mesmo
que não tenha conseguido para a série seguinte Hoffmann (1994, p.187) e Freitas (2007, p.8)
afirmam a necessidade da discussão em torno da avaliação para encontrar meios de aperfeiçoála.. Esta orientação aliada à outra que fixa o tempo máximo de permanência do aluno na EJA 1
em um período de quatro anos e meio, redundará em um tempo ainda menor para ele aprender.
Hoffmann apud Freire (1994, p.102), afirma que o tempo é do aluno.
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Com relação à avaliação na EJA II, o exposto é produto da observação realizada no PPP de
uma escola da rede municipal de educação de Campinas-SP.
Esta escola atende duas salas da FUMEC e a EJA II, referente às quatro últimas séries do
ensino fundamental, no período noturno. Este segmento funciona na modalidade semimodular e o
aluno tem um prazo de dois anos para concluir o curso onde cada semestre equivale a um termo
(série).
A avaliação da aprendizagem, realizada pelos professores, consiste de avaliação diagnóstica,
trabalhos escritos e provas objetivas, desempenho individual e em grupo, observação quanto ao
esforço, empenho em aprender pelo aluno superando suas dificuldades, comportamento,
assiduidade e apresentação do material escolar. O rendimento do aluno é medido através de
menções bimestrais da seguinte forma: “O” significa rendimento Ótimo, “B” significa um
rendimento Bom, S – Satisfeito e I – Insatisfeito. Há cálculo de média final bimestral através da
soma dos conceitos obtidos nas diferentes atividades realizadas pelos alunos. Há também a
elaboração de registros de observações a respeito do desenvolvimento dos alunos no
planejamento de alguns professores.
Um dado interessante constatado nesta escola é a CPA. É uma comissão formada por seis
professores, cinco pais, cinco alunos, um representante da gestão escolar e um funcionário que
representam os seus segmentos e participam da gestão escolar onde a base é o diálogo. É um
colegiado semelhante ao conselho de classe, em uma gestão democrática, relatada por Romão
(1998, p. 82). O CPA Começou a funcionar nesta escola em 2008 e continua em 2009. Pode ser
visto como um caminho para a participação popular não só na gestão e avaliação interna da
escola, mas também, um despertar para a avaliação externa, ou seja, para avaliar a atuação dos
segmentos públicos na problemática da educação.
No capítulo seguinte serão enfocadas a realidade das salas de EJA na FUMEC, o dia a dia de
professor e alunos, as especificidades e expectativas dos alunos e como se processam algumas
formas de avaliação baseada no diálogo.
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CAPÍTULO IV
Especificidades e Expectativas dos alunos de EJA
Avaliar na EJA implica conhecer os alunos, suas expectativas, experiências, suas trajetórias
de vida. A experiência na FUMEC mostra que quando o aluno chega à escola não se pode falar
em avaliação, nem mesmo na avaliação diagnóstica sob risco de perdê-lo. Só o diálogo é capaz
de fazer o aluno ir se soltando aos poucos até ficar mais à vontade na sala de aula e entender que
neste espaço ele pode ser ele mesmo e que pelo menos ali ele tem aliados e não examinadores.
Por isso, é tão importante o acolhimento feito pelos professores, já no primeiro dia de aula, de
acordo com Luckesi (2004).
Alguns autores evidenciam como esse público se caracteriza pela especificidade e ao mesmo
tempo pela diversidade.
Em Gadotti esta constatação se amplia.
“o jovem e o adulto analfabeto é fundamentalmente um trabalhador - às vezes em
condição de subemprego ou mesmo desemprego, submetido às circunstâncias de
mobilidade no serviço, alternância de turnos de trabalho, cansaço, etc. Deve-se levar em
conta a diversidade desses grupos sociais: perfil sócio-econômico, étnico, de gênero, de
localização espacial, de participação sócio-econômica GADOTTI (2002, p.120).

Giubilei evidencia as características dos adultos ao afirmar que o alunos de EJA
[...]“são leitores impacientes, sentem desejo e urgência em aprender, têm necessidades
muito definidas, necessitam de tarefas nas quais tenham êxito, desejam ser tratados como
adultos maduros; têm experiência para compartir, temem desprestigiar-se ao participar de
uma situação de aprendizagem, tendem a ser extremamente tímidos e sensíveis”

(GIUBILEI, 1993, p.77 apud CASS, 1974, p. 38).
GIOVANETTI (2006, p.244) afirma que: “O aluno presente nas salas de EJA são jovens e
adultos que não tendo o acesso ou permanência na escola, em idade oportuna, retornam, no
presente, buscando o resgate do mesmo”.
Na citação abaixo, a autora também confirma e amplia este perfil do aluno presente na EJA:
De forma geral, o educando adulto na realidade brasileira possui algumas
características muito peculiares. Via de regra, este aluno caracteriza-se por ter tido
dificuldades em freqüentar a escola ou em continuar seus estudos em virtude de alguns
motivos frequentemente alegados pelos adultos, tais como a proibição dos pais, por
morar muito distante da escola, por não haver escola no local, por ter se casado, por ter
tido filhos, por ter que trabalhar para ajudar no sustento da família, por desinteresse
pessoal, pela proibição do marido ou por razões internas da escola, tais como fracassos
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repetitivos. Estas razões, que de alguma dificultaram a permanência ou o acesso dos
alunos à escola, muitas vezes dizem somente às mulheres (normalmente as mais
excluídas do ensino) e, em outras, fazem parte das razões alegadas por ambos os sexos.
Da mesma forma como estas circunstâncias puseram obstáculos na vida escolar do
sujeito, são elas que na fase adulta farão uma certa pressão para o retorno à escola
(PELUSO, 2001, p.11).

Integrando o grupo de EJA encontra-se o adolescente, que segundo VOLPE (2005, p.1),
compreende um processo que vai dos 10 aos 19 anos de idade, englobando a pré-adolescência,
período que vai dos 10 aos 14 anos.
A partir dos 14 anos o adolescente já tem amparo legal para freqüentar as aulas do
Supletivo/1ª segmento; portanto o grupo jovem de EJA engloba também o adolescente. Este aluno
encontra-se em pleno desenvolvimento físico, psicológico, social, com arroubos próprios da faixa
etária, que se caracterizam pela agilidade, auto-afirmação com gostos e interesses específicos.
São jovens oriundos do processo de exclusão do ensino regular, pertencem às famílias menos
favorecidas, quase sempre vítimas do desemprego e sujeitos a situações de riscos. Estão na mesma
classe dos adultos de 40, 50, até 70 anos de idade ou mais, com características bem diversas, na
maioria silenciosos, com expectativas e preferências próprias da idade, mais lentos para efetuar as
tarefas e para memorizar.
Nas salas de EJA da FUMEC, não só se depara com toda esta complexidade de sujeitos,
como ela se amplia, devido aos projetos especiais com os quais trabalha, como pode ser observado
na tabela abaixo, parte integrante do PPP/2009 da Região NOROESTE de Campinas.

NECESSIDADES ESPECIAIS
0- SEM NECESSIDADES ESPECIAIS
1- CEGUEIRA
2- BAIXA VISAO
3- SURDEZ SEVERA OU PROFUNDA
4- SURDEZ LEVE OU MODERADA
5- SURDOCEGUEIRA
6- DEFICIENCIA FISICA
7- DEFICIENCIA MENTAL
8- AUTISMO
9- SINDROME DE DOWN
10- DEFICIENCIA MULTIPLA
11-ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTACAO
12- CONDUTAS TIPICAS
99- NAO INFORMADA
TOTAL

SEXO
MASCULINO
FEMININO
121
242
1
1
5
3
1
1
2
2
0
0
2
4
5
7
0
0
1
1
2
1
0
0
4
6
98
147
242
415
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TOTAL
363
2
8
2
4
0
6
12
0
2
3
0
10
245
657

No item 99, não há informação diagnóstica relativa a este número de alunos, o que na
prática, de acordo com a experiência dos professores, corresponde a dificuldades de diagnóstico e
possibilidades de existência de um número maior de sujeitos com necessidades especiais.
Este universo de educandos da EJA está presente nas salas da FUMEC, conforme o relato
de algumas professoras, nas reuniões de TDC e CHP que acontecem semanalmente entre as
professoras, nas histórias de vida que fazem parte das avaliações diagnósticas realizadas por
ocasião da matrícula do aluno na FUMEC e por ocasião da elaboração do PPP da FUMEC
pertencente à Região NOROESTE. Neste trabalho foram citadas as histórias de vida dos alunos
do núcleo AR 13 da mesma região. Ressalta-se que os nomes das pessoas utilizados neste
trabalho são fictícios para preservar a identidade das mesmas. Nos relatos das alunas Malvina e
Darci, elas foram contando as suas histórias para a professora da sala que as redigiu. Quanto aos
demais alunos, os relatórios são elaborados pela professora da sala e fazem parte de seu
prontuário, os nomes que aparecem também são fictícios.
Tenho 49 anos, nasci no Estado da Bahia, na cidade de Catité – Município de
Lagoa Real. Vivi em Catité até aos seis anos de idade. Depois viemos para Campinas.
Fomos morar no Jardim Campos Eliseos. Minha mãe foi trabalhar de Faxineira na Casa
de Saúde onde trabalhou por seis anos e depois faleceu de enfarte quando eu tinha 12
anos, deixando oito filhos menores, o mais novo com seis meses. A minha vida até aos
12 anos era uma maravilha. Quando a minha mãe trabalhava na Casa de Saúde eu já
cuidava das crianças que eram pequenas, mas com a morte da minha mãe, fiquei só eu
cuidando delas.
Um ano após a morte de minha mãe, meu pai nos abandonou, casou-se com outra
mulher e mudou-se para Sumaré sem nos contar. Ele vendeu a casa em que nós
morávamos e nos colocou na rua. O comprador da casa chegou, bateu e perguntou se nós
éramos filhos de João Antonio Torres, falamos que era, então ele disse para nós
desocuparmos a casa que ele tinha comprado. Ficamos chorando na rua e uma vizinha,
D. Lourdes, nos recolheu, ficamos morando em uma casinha de madeira no quintal dela e
fomos vivendo com a ajuda das pessoas. Aos treze anos de idade fui trabalhar em uma
casa de família, cuidava de duas meninas e a minha patroa D. Santina nos ajudava muito,
foi nossa segunda mãe junto com D. Lourdes que me ensinou até a fazer mamadeira. E
assim não estudei.
Trabalhei até casar e quando casei, meu marido levou meus irmãos para morar na
nossa casa. De lá todos eles saíram casados para suas próprias casinhas. Eu e meu marido
os temos como nossos filhos. Tivemos três filhos nossos, que também já estão casados.
Temos 33 anos de casados e muitos netos.
Entrei na escola, na FUMEC no Leão Vallerié há muitos anos atrás e desisti porque
fiquei grávida do meu caçula que já tem 20 anos.
Só voltei a estudar agora no meio do ano de 2008, porque não sabia mais nada.
Quero aprender porque no meu serviço estão pedindo a 8ª série ou pelo menos escrever
bem e eu não sei. Meus filhos que escreviam e liam pra mim, se casaram, eu agora tenho
que me virar e tenho muita dificuldade para tudo (Malvina – PEB 2 - AR 13).

De acordo com o relato, constata-se que a aluna foi excluída quando criança, quando
adolescente, quando jovem e também como adulta ao ficar grávida. Ela trabalha em uma clínica
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médica onde desempenha as funções de serviços de limpeza já há mais de dezoito anos. Quando a
Dona Malvina se matriculou na FUMEC, no início do segundo semestre de 2008, ela não
conseguia ler e escrevia alguma coisa de forma muito rudimentar, ilegível, mas logo começou a
aprender e um dia chegou à escola felicíssima porque tinha conseguido ler um bilhete de uma das
médicas da clínica onde trabalha e executado direitinho as ordens ali expressas. Hoje ela já
consegue elaborar pequenos textos e está no PEB2. Como trabalha até tarde e está com problemas
de saúde devido ao trabalho, tem faltas frequentes o que atrapalha o seu rendimento e deixa-lhe
triste. Ainda, um fato novo veio agravar o problema, pois, a Diretora da FUMEC, notificou a
professora da sala de que esta aluna tem matrícula na 5ª série da EJA II e por isso não poderá
permanecer na FUMEC, tendo que continuar seus estudos naquele ciclo. No entanto a Dona
Malvina não domina as competências e habilidades necessárias para prosseguimento de estudos
naquele segmento, o que vai acarretar a sua evasão. E mais uma vez a aluna estará sendo excluída
do processo educacional e talvez no futuro perca até seu emprego para uma funcionária letrada. A
aluna é muito inteligente, capaz e consegue aprender muito bem, só precisa de tempo.
O relato seguinte não é diferente quanto ao fator exclusão.
Nasci no Estado de Minas Gerais e fui criada por meus pais até os nove anos de
idade, depois fui morar com meus padrinhos que tinham três filhos homens e viviam
dizendo a meus pais que queriam me adotar porque não tinham filhas, embora meus pais
relutassem, eu acabei indo morar com eles.
Um dia mudamos para Pérola no Paraná, onde fui criada como filha adotiva e
nunca mais vi meus pais verdadeiros e nem meus irmãos.
Trabalhava muito na casa da minha mãe adotiva e ela me colocou na escola, na
mesma escola em que estudava o filho dela, meu irmão adotivo, mas ele chegava na hora
certa na aula e eu só chegava atrasada porque tinha que terminar o serviço primeiro. Um
dia a professora perguntou pra ele porque ele chegava na hora certa e eu só chegava
atrasada, daí ele contou pra ela que era porque minha mãe exigia que eu fizesse todo o
trabalho antes de ir para a aula, ela falou pra ele que estava errado, mas não adiantou
nada, eu continuei chegando atrasada porque não conseguia terminar o trabalho a tempo.
Certo dia a professora me chamou e me explicou que não podia mais me deixar
entrar na aula atrasada, fora do horário, porque alguns dos outros alunos também
poderiam chegar atrasados e ela teria que deixá-los entrar para não ser injusta. Estava
atrapalhando e então eu não fui mais à escola.
Casei com 13 anos de idade e meu marido era muito bom, fui morar perto da
família dele em Altônia no Estado do Paraná. Tínhamos dois meninos. Daí abriu uma
classe do MOBRAL lá perto da nossa casa e o meu marido disse que queria aprender
uma conta que ele não sabia. Então ele entrou no MOBRAL, aprendeu o que ele queria,
pegou o certificado e fui eu que entreguei para ele... Para ele ir à escola eu fiquei com os
meninos. Quando ele saiu, já fez a minha matrícula, daí eu ia para a escola e ele ficava
com os meninos. Estava bom, eu ia com um grupo de mulheres. Mas o meu marido
morreu de tétano e fiquei viúva aos dezoito anos de idade com um filho de quatro e o
outro de cinco anos para criar. Sai da escola novamente e fui trabalhar na roça para criar
os meninos. Quando os meninos ficaram moços eles vieram para Campinas com uma
pessoa amiga e me trouxe para junto deles. Depois se casaram, vivem bem e hoje eu
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cuido das minhas netas, da Igreja, faço parte da Pastoral dos Doentes e quero ler a Bíblia
e por isso entrei na FUMEC para estudar (Darci – PEB 1- AR 13).

A aluna tem 60 anos de idade, entrou na FUMEC no início de 2009, é muito assídua,
conhecia algumas letras apenas, mas já consegue ler e está animada. No entanto, seu progresso é
lento, agravado pela baixa acuidade visual e dificuldade para memorizar, exige atendimento
individualizado. Seu maior sonho, além de aprender a ler e escrever é encontrar sua família
biológica. Já recorreu a programas de rádio e TV, mas não obteve sucesso. As buscas que a
professora da sala realizou através da Internet também ainda não deram resultados positivos, mas a
procura continua.
O Senhor Emanuel é um aluno do PEB3, tem 37 anos de idade, nasceu em Alagoas e veio
para Campinas ainda muito jovem. Aqui aprendeu a trabalhar de pedreiro e hoje trabalha ora por
conta própria e ora em firmas. Em Campinas se casou e sua esposa estudou na FUMEC e depois
na EJA II, onde terminou o ensino fundamental. Ele também já se matriculou na FUMEC por mais
de uma vez, mas devido ao trabalho teve que desistir. Agora está estudando na FUMEC, na AR13,
mas falta muito às aulas porque muitas vezes pega serviço muito longe de sua casa e ao mesmo
tempo em que estuda na FUMEC faz um curso de pedreiro para se aperfeiçoar. Ele divide o seu
tempo entre o trabalho, as aulas na FUMEC e o curso profissional. Está encontrando dificuldades
para acompanhar a parte teórica do curso de pedreiro e levou as apostilas para a professora ajudálo. Espera melhorar no trabalho e continuar os estudos. O aluno já se encontra frequentando as
aulas no mesmo PEB por mais de três semestres e então será reprovado no final de 2009, por não
ter ainda dominado as habilidades e competências básicas para prosseguir os estudos na EJA II,
embora conste como desistentes em alguns semestres por motivo de trabalho. Ele precisa de um
tempo maior.
O Edmilson tem vinte e três anos de idade e é aluno do PEB1, é casado e tem dois filhos, um
de quatro anos de idade e outro de oito anos. Veio de Pernambuco no final de 2008 e se matriculou
na FUMEC em fevereiro de 2009. Não sabia o alfabeto ainda e era assíduo, estava animado. Logo
que chegou a Campinas foi trabalhar em um restaurante nos serviços de limpeza e pouco tempo
depois, mediante um aumento irrisório de salário foi promovido para auxiliar de cozinha, para
fazer massas. Disse que precisava aceitar este pequeno aumento porque tinha que comprar as
coisas para as crianças, pagar aluguel, etc. Mas a partir daí passou a faltar muito às aulas, por
chegar muito tarde em casa. Por outro lado, fica muito angustiado, por não saber ler os nomes das
massas que faz e do cardápio do restaurante, recorre à memória, mas não dá conta. Já pegou o
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xerox de todo este material escrito e pediu para a professora ensiná-lo a ler. Diz que precisa ler
para melhorar no emprego.
A esposa do Edmilson é a Cristina. Ela tem 25 anos e também é aluna do PEB 1 na mesma
sala de aula desde fevereiro de 2009. Devido a uma deficiência física anda com dificuldades.
Embora também falte às aulas com freqüência, por não ter com quem deixar os meninos, falta bem
menos que o Edmilson. A Cristina já consegue ler e escrever palavras e é muito esforçada. Esta
família tem um histórico de vida caracterizado pela exclusão, não só escolar, mas de todos os
meios de sobrevivência, tanto que o menino de oito anos tem a mesma estatura do menino de
quatro anos devido à subnutrição sofrida em sua cidade de origem, segundo relato da avó.
Outra realidade presente na EJA no núcleo AR 13 tem como seu representante o Marcelo. Ele
tem vinte e um anos e está no PEB 2. Nasceu e foi criado em Campinas mesmo. Frequentou o
ensino regular por muito pouco tempo quando criança de onde foi excluído, mas não gosta de falar
sobre o passado. Já consegue ler e escrever palavras e frases e voltou a estudar por insistência de
sua namorada e para arrumar trabalho. Tem muita vergonha de estudar perto de sua casa. Também
tem faltas freqüentes às aulas por mudar de trabalho constantemente e trabalhar longe de casa.
Ainda há a Marilda com necessidades especiais, 25 anos de idade e dependente da família
para levá-la e buscá-la na escola todos os dias. Ela é muito assídua, interessada, aprendeu o
próprio nome e algumas letras. Está demonstrando conseguir utilizar consultas de exercícios
anteriores para fazer exercícios novos desde que possa visualizá-los e que sejam muito simples; a
professora tem explorado esta habilidade que foi desenvolvida, para tentar novos avanços. A aluna
faz tratamento com neurologista, tem graves problemas de memória e histórico de doença grave na
infância, também foi excluída do sistema regular.
O Israel é dependente químico e paciente do CAPS, só realiza as tarefas com a ajuda da
professora e é resistente a qualquer norma ou horário estabelecido, sai da aula a qualquer hora, é
muito alegre e fica na aula até a hora do lanche e às vezes, devido à insistência dos colegas e da
professora, fica um pouco mais mas sai assim que percebe que todos estão atentos às suas
atividades e não estão prestando atenção nele, desaparece. Depois, ao ser questionado, diz ter
muito cansaço. É compreendido e tratado com carinho por todos os demais alunos da sala. Tem
histórico de exclusão da escola, da família e outros ambientes sociais. Repete com freqüência na
sala de aula. “Eu quero ler professora, eu quero ler”. Mesmo que tenha tarefa impressa ou no

36

quadro negro para ele fazer, solicita que a professora passe a tarefa no caderno dele e está sempre
muito ansioso.
Oliveira sintetiza esta especificidade do aluno de EJA citando que:
[...] Refletir sobre como esses jovens e adultos pensam e aprendem envolve, portanto,
transitar pelo menos por três campos que contribuem para a definição de seu lugar
social: a condição de “não-crianças”, a condição de excluídos da escola e a condição de
membros de determinados grupos culturais. OLIVEIRA (1999, p. 59).

Estes alunos demandam dinâmicas didáticas muito diferenciadas, currículo flexível e
adaptado de forma a atender a esta complexidade de sujeitos. Exige professores especializados
com disponibilidade para pesquisa e para planejamento das atividades que devem ser
diversificadas para atingir a todos os alunos. Exige também sabedoria, criatividade, bom senso.
Não raro é necessário inventar o próprio método para adequar o currículo.
É interessante descrever o relato de uma professora da AR 13, ao dizer que mudou a forma
de trabalhar com uma senhora que já tinha passado por algumas escolas, ainda não tinha
aprendido a ler e estava muito desanimada. A professora estava trabalhando a correspondência
dos sons com a grafia das letras e, conversando com a aluna, descobriu que precisava trabalhar a
correspondência da imagem dos objetos com a grafia das letras e estas deviam partir dos nomes
dos utensílios que a aluna usava para cozinhar. Não demorou muito e a aluna começou a ler, a
primeira palavra que leu sozinha, quando fazia o almoço na sua casa, foi o rótulo do pacote de
macarrão. E a professora também aprendeu novos caminhos, cresceu.
Leal ( 2003, p. 22) alerta para o perigo de se ficar preso a um método e afirma que:
[...] “o homem deve ser entendido como um todo. Deve-se trabalhar as suas formas de
representação, buscadas bem no fundo do seu ser. Deve-se trabalhar as suas linguagens.
É importante criar os métodos a cada experiência. Ele deve ser uma espécie de risco
de bordado que sirva para um único bordado.

Outro fator importante que chama a atenção neste Núcleo da FUMEC são as causas da
evasão citadas como: mudança do bairro, horário de trabalho incompatível com as aulas, doenças,
cansaço, demora no trajeto do ônibus para vir do trabalho, falta de alguém para ficar com as
crianças pequenas, medo de perder o emprego e ao dizer para o empregador que não pode se
atrasar para chegar à aula e falta de dinheiro para passe de ônibus. É comum o aluno telefonar
pedindo para “não tirar o nome dele da lista” porque ele vai estudar e acaba não aparecendo
porque teve que fazer entregas e/ou trabalhar em outros locais que impedem sua chegada a
escola. Só neste núcleo há várias pessoas nesta situação. Também sempre se culpam dizendo que
37

não conseguem aprender. Outra característica marcante é a luta árdua desses alunos para que seus
filhos estudem. Revela, assim, como estes alunos valorizam a educação e ficam ansiosos,
angustiados ao perceber que mais uma vez a educação lhe escapa das mãos.
É uma realidade também angustiante e desanimadora para o professor que por mais que
tente viabilizar a permanência do aluno na escola se vê em uma condição de impotência. São as
condições sócioeconômicas interferindo de forma acentuada na EJA. Esta realidade pode e deve
ser mudada através das políticas públicas, pois educação exige investimento. Freitas (2007, p. 6)
deixa claro esta necessidade de se colocar dinheiro na EJA.
O que se questiona é como reprovar um aluno desses, se o máximo que eles têm é uma sala,
muitas vezes improvisada e/ou emprestada, com um mínimo de material didático que muitas
vezes se reduz a giz e um pequeno quadro negro, sala multisseriada onde tantos alunos aspiram e
necessitam de atendimento individualizado pelo professor, ao mesmo tempo em que enfrentam
uma situação sócioeconômica adversa e responsável por sua exclusão novamente no tempo
presente.
Por certo o que este aluno precisa, antes de tudo, é ser resgatado desta condição, com um
procedimento pedagógico pautado no diálogo. currículo significativo, precisa participar da vida
escolar, aprender a avaliar e descobrir as artimanhas excludentes que se escondem dentro mesmo
do sistema educacional e da própria escola e a partir daí, ele mesmo, começar a brigar para
ocupar seu espaço na sociedade.
Trabalhar com este perfil de aluno exige do professor muita competência, consciência
crítica, humildade, espírito de pesquisa para investigar como se processa a aprendizagem dos
alunos para a elaboração do currículo e procedimentos didáticos. Exige disciplina, respeito pelo
outro, disponibilidade, ética, vontade de aprender e muito amor. Características estas, muito bem
delineadas por FREIRE em Pedagogia da Autonomia (1996).
No capítulo seguinte serão colocadas considerações muito importantes relativas a este
público, na visão de especialistas conceituados na EJA, as condições necessárias para que
aconteça a aprendizagem dos alunos e a concepção de educação concebida por Freire, como
possível caminho para despertar no aluno a criticidade necessária para entender que a educação é
um direito seu, mas que ele deve buscar este direito.
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CAPÍTULO V
Pedagogia Freireana e EJA
PELUSO (2001, p.12-16) afirma que para atender o aluno de EJA faz-se necessário que os
currículos e as modalidades educativas contemplem este aluno nas suas aspirações, nas suas
necessidades, de acordo com as suas características e que a sala de aula é o espaço onde esta
educação deve acontecer. Exige um educador com “habilidades especiais”, deve provocar
mudanças na realidade, partir do cotidiano do aluno para se chegar ao conhecimento mais
elaborado, se processar no coletivo em uma relação dialógica onde o aluno é sujeito da
aprendizagem. A autora enfatiza que:
A análise da forma com se tem proposto ações educativas para Jovens e Adultos no
Brasil sugere que esta problemática precisa ser enfrentada à luz de uma perspectiva que
considere a apropriação do acervo cultural da humanidade como direito. Entretanto, o
conhecimento da leitura e da escrita não bastam. É preciso que se compreenda que o
processo educativo é contínuo e permanente, (PELUSO, 2001, p. 16).

SILVA (2001, p. 19- 24) leva a refletir que a prática de EJA deve ser embasada pela teoria
na qual se acredita, envolve pessoas de diferentes crenças, expectativas, sonhos, culturas, etc.
Exige o desenvolvimento de habilidades e competências que lhes permitam viver e interagir em
um mundo letrado, globalizado, marcado pela tecnologia e informação.
Esta sociedade atual exige um cidadão capaz de criar, inovar e trabalhar em equipe. O
aprender é um fenômeno complexo, envolve todos os sentidos e não se dá no vazio. É um
processo contínuo que exige a interação do educando sobre o objeto e sua ação sobre ele. A
aprendizagem é diferente para cada pessoa dependendo de sua faixa etária, genética,
conhecimentos anteriores, metodologia, sistematização de conhecimentos e material didático
diversificado compatível com os avanços tecnológicos presentes na sociedade. Exige ainda
diálogo e professor competente, com autoridade (e não autoritarismo) para o exercício da função,
capaz de aprender, interagir com os alunos, aberto às mudanças e inovações.
São concepções que congregam o ideal Freireano e só se processam em uma relação de
diálogo, de participação, supõe-se uma democracia. É pertinente reportar a esta ideologia
freireana, pois ela explicita a necessidade desta vivência crítica do aluno. FREIRE representa um
marco na EJA, pois revolucionou a concepção da alfabetização de adultos não só no Brasil como
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também no exterior, ao conceber o adulto como fazedor de cultura, o analfabetismo como
produto da política de dominação das classes dominantes e ver na educação não só o ato de
aprender a ler e escrever as letras, mas também como meio de se libertar da situação de opressão
impostas pelas políticas excludentes dos sistemas presentes na sociedade classista das elites.
FREIRE (1967, p.67- 80) afirma que devido aos aspectos colonialistas e escravocratas que
alicerçaram a constituição histórica do povo brasileiro, este foi impedido de vivenciar
experiências democratas. Os que aqui chegaram tinham o propósito de explorar a nova terra,
enriquecerem e as pessoas que tiveram poder para isso se tornaram proprietários de grandes
extensões de terra, se fizeram poderosos e protetores das pessoas mais desvalidas e foi aí que
nasceu o “protecionismo”. Daí resultou também a passividade do povo, a obediência e a
aceitação de tudo o que os grandes senhores e autoridades políticas ditavam. Nestas relações de
poder não há lugar para o diálogo, se obedece por ter medo e se agradece pelo paternalismo e a
democracia deve ser aprendida, o povo tem que fazê-la com suas próprias mãos.
FREIRE (1967, p. 92) diz que não se ensina democracia, só se aprende democracia
vivenciando-a no seu dia a dia. O autor afirma que [...] “o homem incorpora o saber democrático
experimentalmente e existencialmente”.
WEFFORT (1965, p. 12) afirma que “A grande pedagogia de Paulo Freire é a mesma da
pedagogia moderna“uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política”.
Freire (1967, p.142) através dos Círculos de Cultura, mostrou uma forma de vivência
educacional onde o aluno, de posse do diálogo, na interação com seus pares, mediatizado pelo
educador, reflete sobre a realidade na qual está inserido, descortina esta realidade, passando da
consciência ingênua para a consciência crítica, percebendo-se como fazedor de cultura, capaz de
agir sobre esta realidade para mudá-la. Cabe ao professor captar os temas desta realidade para
provocar nos alunos este desvelamento. Só através da participação ativa, do debate no coletivo, o
aluno será capaz de perceber os mitos presentes na sociedade, se libertar deles e descobrir que
democracia implica direitos e deveres de todos e não só direitos de alguns privilegiados e que
através dela, ele pode lutar por seu direito à educação de qualidade, e também poderá avaliar e se
autoavaliar, decidir, interferir. Assim, alfabetizar adquire um sentido bem mais amplo do que ler
e escrever, significa apropriar-se dessas habilidades como instrumentos de transformação da
realidade.
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Na citação que se segue, é possível entender a essência da pedagogia freireana, viabilizada
pelos círculos de cultura:
Finalmente, no caso da pedagogia freireana, o currículo não é dado previamente,
mas formulado e construído coletivamente, no próprio processo educacional. Assim não
tem sentido, por exemplo, falar em “temas transversais”, como eixos que perpassam
todos os componentes curriculares tradicionais, para a costura ou urdidura de sua
interdisciplinaridade e para a recuperação da funcionalidade do saber escolar. Os temas
geradores dão conta dessas funções, além de acrescentarem a possibilidade de
desenvolvimento epistemológico e político do educando e do educador. Os temas
geradores não são preparados adredes e dados; eles são pesquisados na realidade
natural, histórico social e ideológica dos participantes dessa aventura do espírito que é a
educação (ROMÃO, 2002, p.137).

Com a finalidade de promover o diálogo e buscar a participação ativa do aluno no processo
ensinoaprendizagem, espinha dorsal da pedagogia freireana, além se de buscar trabalhar um
currículo a partir do cotidiano do aluno, a FUMEC trabalha com os Projetos. Para elaboração dos
projetos são realizados debates com os alunos, onde eles colocam suas experiências, seus
cotidianos, suas aspirações e a partir daí, os professores sistematizam o currículo a ser
desenvolvido como também os instrumentos de avaliação que devem se pautar também no
diálogo semelhante àquela avaliação preconizada por Romão a partir da pedagogia freireana.
Na AR13, a professora encontrou uma forma de viabilizar a participação dos alunos na
avaliação das atividades realizadas promovendo dinâmicas de grupo, onde os alunos relatam as
suas expectativas perante as atividades e dialogam a respeito da validade (ou não) das atividades.
Outra forma de vencer as resistências dos alunos perante as atividades de pesquisas ou jogos, por
exemplo, é expor aos alunos os objetivos que se esperam a partir da atividade a ser desenvolvida.
Com relação a autoavaliação, uma saída encontrada pela professora foi ir guardando as
atividades mais antigas dos alunos e junto com os mesmos, de forma individual, ir fazendo a
comparação destas com os exercícios recentes. Villas Boas (2008, p. 81), sugere como um
instrumento válido para o exercício da autoavaliação não só do aluno, mas também do professor,
a organização do portfólio. A autora afirma: “Com o portfólio, a auto-avaliação acontece
naturalmente, sem imposição do professor sem dia nem hora para ocorrer”.
No curso de pós-graduação ministrado aos professores da SME/FUMEC em Campinas, pela
Faculdade de Educação da UNICAMP, no período de 2008 a 2009, foram colocadas e
vivenciadas, metodologias de trabalho muito bem sucedidas com adultos através do Estudo do
Meio e até um exemplo de vivência de Círculo de Cultura.
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Tais metodologias promovem a participação, o diálogo, o trabalho em equipe, levam à
interdisciplinaridade, a cooperação e ainda permitem o favorecimento de múltiplas formas de
aprendizagem, além de possibilitar aos alunos vivências de valores de sua cultura e ainda se
enriquecerem através da interação com culturas diferentes das suas, em uma sociedade
caracterizada pela diversidade como a brasileira.
Um aluno que vivencie práticas como estas na sala de aulas, terá mais facilidade para sair do
mutismo a que se referia Paulo Freire e tornar-se pouco a pouco atuante na realidade, mudando-a.
Como exemplo dessa possibilidade, pode se citar a experiência de uma aluna da AR 13, que
estava com um grave problema de saúde e cansada de esperar por atendimento médico na rede
pública, ao passar em frente a uma clínica de fisioterapia, conseguiu ler a placa da mesma,
entrou, falou sobre o seu problema e apesar da clínica ser particular e a primeira palavra ouvida
ser “não”, ela conseguiu um tratamento médico permanente. Além da alegria de ter conseguido o
atendimento, ela ficou ainda mais feliz por ter conseguido ler a placa, entrar e conversar com
pessoas desconhecidas em um ambiente muito diferente do seu e conseguir seu objetivo.
Transformou a sua realidade.
Estes alunos aprendem e mesmo em condições de sobrevivência tão adversas tanto em
relação às suas condições de vida, desprovidos de qualquer bem cultural, em um mundo tão
globalizado e ainda encontrando como local de estudo (quando encontram) um ambiente
igualmente desprovidos desses bens, é de se supor que aprenderiam muito mais se dispusessem
de meios mais adequados e modernos para aprender. Não é democrático excluir a educação de
adultos de bens conquistados pela humanidade. Os alunos são cidadãos que pagam impostos e
têm direito a uma escola de qualidade. Antes de se pensar em uma avaliação excludente, fixando
um tempo fechado para o aluno concluir o curso, sem as mínimas condições para isso, é
necessário dispor-lhes de um ensino de qualidade no tempo que é do aluno.
O aluno de EJA precisa de tempo para aprender, um tempo que é dele. De acordo com
Hoffmann (1993, p. 59) ao citar Freire, é preciso compreender e respeitar o momento do
educando. É de se supor que o direito constitucional do aluno à educação independe da
quantidade de pessoas que possam ter o mesmo direito. Mesmo que seja “um” aluno, ele tem
direito à educação de qualidade e este direito precisa ser garantido.
Por outro lado, para se proceder aos exames supletivos pela União e pelos Estados, da
maneira como são realizados, faz-se necessário que forneçam escolas de qualidade para que os
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alunos adultos estudem e só após, mediante discussão (e preparo) com esses alunos, eles
poderiam fazer os exames.
A escola para estes alunos é, como já foi visto nos capítulos anteriores, um direito
constitucional, devendo atender às suas especificidades, e como tal não lhes deve ser negado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo, com o exposto neste trabalho de pesquisa, a educação das camadas menos
favorecidas da população nunca foi tratada com seriedade pelas autoridades públicas, os
investimentos são mínimos e mal aplicados, as iniciativas mais sérias neste campo são aquelas
viabilizadas pelos movimentos sociais e algumas prefeituras. Forte pressão foi promovida pela
UNESCO, organismos nacionais e internacionais. Os Fóruns de EJA, seminários, iniciativas de
pesquisas por especialistas das universidades fizeram e fazem a diferença. A VI CONFINTEA no
Brasil é um marco. A pedagogia freireana é sempre atual, delineia as práticas pedagógicas
mesmo em um tempo histórico caracterizado por uma evolução científica e tecnológica
alucinante e um mundo tão globalizado.
A EJA se caracteriza pela exclusão não só da cultura letrada, mas de todos os bens que
podem ser conquistados através dela, como um emprego melhor, acesso ao lazer, meios de
comunicação, transportes, saúde, moradia digna, etc. As estatísticas de analfabetismo no país são
gritantes em pleno século XXI. Não basta expressar direitos à educação através de leis, é preciso
assegurar estes direitos de forma efetiva aglutinando todas as esferas da sociedade (professores,
gestores, universidades, políticas públicas, sociedade civil) em torno dessa meta. Já se pode
contabilizar a força positiva dos movimentos da sociedade em torno da EJA como os fóruns,
seminários, congressos, etc.
Soares (2000, p.1-5) enfatiza que em uma sociedade como a atual, não basta ler e escrever, é
preciso haver o letramento que é se valer da leitura e da escrita como instrumento para acessar
todos os demais meios oferecidos pela cultura letrada, inclusive a eletrônica, compreende estágio
e deve ser sempre aprimorado. Ser letrado é mais amplo que ser alfabetizado é a emancipação
através da leitura e escrita. A sociedade atual exige o cidadão letrado e não apenas alfabetizado.
Daí ser tão importante o saber aprender e ter acesso à educação ao longo da vida preconizada pela
UNESCO. Neste processo, é importantíssima a formação do professor que está sempre defasada
diante do progresso característico da sociedade atual, mas é igualmente importantíssima, a ação
do Estado e do País.
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FREITAS (2007, p. 6) afirma que:
“Há de se reconhecer a falha nas escolas, mas há de reconhecer, igualmente, que há
falhas nas políticas públicas, no sistema socioeconômico, etc. Portanto, esta é uma
situação que, a espera de soluções mais abrangentes e profundas, só pode ser resolvida
por negociação e responsabilização bilateral: escola e sistema.

Peluso enfatiza esta urgência de seriedade e disciplina com a qual deva ser tratada a EJA ao
citar que:
A análise da forma como se tem proposto ações educativas para a educação de
adultos no Brasil sugere problemática que precisa ser enfrentada à luz de uma
perspectiva que considere a apropriação do acervo cultural da humanidade como um
direito. Entretanto, o conhecimento da leitura e da escrita não bastam. É preciso que se
compreenda que o processo educativo é contínuo e permanente. Assim, as
oportunidades educacionais oferecidas ao adulto devem respeitar estes princípios. É
preciso enfatizar, ainda, que o educando adulto se diferencia da criança e do
adolescente. Desta forma, as práticas pedagógicas com adultos devem se realizar
tomando em consideração os aspectos que diferenciam esta modalidade de ensino. São
questões que especificam a finalidade educativa e as características bio-psico-sóciohistóricas, metodológicas e políticas da educação de adultos (PELUSO, 2001, p. 16).

Diante de tantas evidências de que a EJA está mais para credora e cobradora do acesso a
seus direitos de cidadão, é pertinente concluir com segurança de que ela precisa ter voz. É preciso
que o educando da EJA use da palavra e se faça presença. Tal ação começa já a partir da
avaliação pautada no diálogo, ou seja, na avaliação dialógica apresentada por ROMÃO que
fundamenta a pedagogia freireana entendida na dialogicidade, capaz de despertar no homem, o
cidadão capaz de mudar a sua realidade. Com a avaliação dialógica, acolhe-se o aluno, trata-o
como adulto e coloca-o dentro do processo pedagógico como participante ativo.
Por certo que é tarefa do professor avaliar o aluno democraticamente e fazer a sua parte com
ética e qualidade, ele faz a diferença, mas a tarefa de dar conta de um ensino de qualidade e de
que o analfabetismo no país seja passado histórico nos próximos anos, envolve a sociedade como
um todo e também o poder público.
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