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RESUMO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) enfrenta grandes desafios relacionados às 

necessidades sociais e econômicas contemporâneas. Se algum dia essa modalidade já 

teve o estigma de que bastava ensinar adultos e adolescentes, que abandonaram ou 

nunca frequentaram a escola, a ler e a escrever seu nome, hoje a EJA tem o desafio de 

oferecer um ensino amplo e inclusivo que possibilite aos estudantes não só uma 

inclusão no mercado de trabalho, mas também uma inclusão social digna e efetiva. 

Devido aos novos objetivos almejados pela EJA, os planejamentos pedagógicos e 

de gestão dessa modalidade de ensino necessitam estar alinhados às necessidades 

sociais, econômicas e culturais da atualidade. Para tanto, as avaliações em larga escala 

que diagnosticam competências e habilidades dos estudantes e oferecem retratos macros 

da atuação institucional podem figurar como valiosas ferramentas para a elaboração de 

ações e projetos de intervenção que visem à adequação da gestão dos programas e das 

ações pedagógicas para a melhoria da qualidade da educação, da formação dos 

estudantes e da atuação de redes e sistemas educacionais. 

Nesse cenário, o estudo aqui apresentado tem o objetivo de analisar um projeto de 

avaliação na Educação de Jovens e Adultos a fim de demonstrar a importância da 

realização de uma avaliação externa aplicada em larga escala também para essa 

modalidade de ensino. 

 

Palavras-chave: avaliação educacional externa; Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). 

 



ABSTRACT 

 

The Youngster and Adult Education (YAE) faces major challenges related to 

contemporary social and economic needs. If this system once has had the stigma that 

was enough to teach adults and adolescents who dropped out or never went to school to 

read and write his name, today YAE has the challenge of providing a broad and 

inclusive education that enables its students to not only be part of the labor market, but 

also to worthy and effective a social inclusion. 

Due to these new goals sought by YAE, the pedagogical and management 

planning of this teaching modality need to be aligned with contemporary social, cultural 

and economic conditions. Therefore, the large-scale assessments done to diagnose the 

skills and competencies of students and offer portraits of the macro institutional activity, 

may appear as valuable tools for the development of actions and interventional projects 

aimed at the adequacy of  management and pedagogical actions to improve the quality 

of education for the students and the performance of the educational systems. 

In this scenario, this study is meant to perform the analysis of an evaluation 

project on Youngster and Adult Education program as a way to demonstrate the 

importance of conducting an external assessment also to this type of teaching modality. 

 

Keywords: educational assessment; Youngster and Adult Education (YAE).
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Introdução 

O desenvolvimento de métodos de avaliação é hoje um dos pontos mais 

importantes e desafiadores do processo pedagógico em qualquer uma das diferentes 

modalidades de ensino do nosso sistema educacional. Em uma sociedade extremamente 

heterogênea como a brasileira, constituída de populações de diversos níveis 

socioeconômicos e culturais, em constante mutação devido aos acelerados processos de 

transformação tecnológica e informativo que demandam mão de obra com uma 

formação de qualidade, o processo avaliativo educacional necessita, prioritariamente, 

fornecer indicadores que permitam o aprimoramento do trabalho pedagógico e de gestão 

escolares. 

Nesse sentido, o presente estudo tem o objetivo de refletir sobre a ação, benefícios 

e limitações da aplicação de avaliação educacional externa em cursos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), por meio do estudo de caso de um projeto de avaliação desse 

segmento desenvolvido por uma Fundação educacional relacionada a uma entidade 

financeira. A escolha pela EJA foi feita pela constatação da necessidade de 

desenvolvimento de mais pesquisas sobre esta área que, apesar de ser colocada em 

segundo plano pelas políticas públicas nacionais, contribui intensamente para o 

exercício pleno de cidadania e a inserção no mercado de trabalho de pessoas que, por 

quaisquer motivos, não frequentaram a escola na idade adequada. 

A importância que sistemas de avaliação externos nacionais e internacionais têm 

ganhado faz com que todos os profissionais envolvidos com educação estejam aptos 

para a compreensão, análise e utilização dos dados coletados pelos exames, que podem 

servir como subsídios para o desenvolvimento de medidas de intervenção com vistas à 

melhoria da qualidade do ensino.  

Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), tal discussão assume uma importância 

ímpar, uma vez que os alunos dessa modalidade, que nunca frequentaram, ou 

abandonaram a escola, ou simplesmente estão atrasados em seus anos de estudo, agora 

buscam na educação uma nova forma de inserção social por meio do exercício pleno de 

sua cidadania, além do reposicionamento no mercado de trabalho em cargos com status 

e benefícios melhores. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2009, 8,9% 

da população brasileira com mais de 10 anos de idade não sabe ler nem escrever. Isso 

significa que, por mais que o número de matrículas nos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental em escolas públicas regulares, desde a década passada, indique que 

praticamente 100% das crianças em idade escolar estão matriculadas em instituições de 

ensino, ainda persiste no sistema educacional brasileiro o problema do fluxo escolar: 

muitos jovens não concluem seus estudos e chegam à idade adulta sem conhecer os 

conteúdos e sem desenvolver as competências e habilidades1

Exatamente por isso, o processo de avaliação da EJA necessita ser capaz de 

relacionar questões referentes à escolarização do público jovem e adulto, considerando 

contextos relacionados à história e ao meio social desse público, de modo a gerar 

subsídios para o desenvolvimento de uma aprendizagem que considere competências e 

habilidades exigidas pela sociedade contemporânea e pelo mercado, combatendo os 

processos de exclusão e marginalização sofridos pelos estudantes. 

 necessárias para sua plena 

inserção na sociedade e no mercado de trabalho. Causas sociais e econômicas, como a 

pobreza e a necessidade de ajudar no sustento da família, além de aspectos ligados às 

instituições de ensino, como equipes pedagógicas e gestoras mal formadas, bem como a 

falta de identificação daquilo que o aluno é dirigido a estudar na escola e o que ele vê na 

realidade a sua volta, estão fortemente relacionadas ao atraso e à evasão escolar.  

Apesar dos grandes esforços da administração pública brasileira na educação 

básica, o Estado ainda não é capaz de garantir um sistema de ensino público e de 

qualidade para todos os cidadãos – ainda mais para aqueles que abandonaram os 

estudos. Por isso, várias iniciativas da sociedade civil organizada e de empresas 

privadas agem no intuito de intervir nessa realidade. Esse é o caso da Fundação que 

desenvolve os cursos de EJA que passaram pelo processo de avaliação analisado neste 

projeto. 

Nesse cenário, o problema de pesquisa deste trabalho é justamente analisar se a 

realização de avaliações externas em turmas de EJA contribuiria com a organização e o 

desenvolvimento de sistemas educacionais com maior qualidade para os jovens e 

adultos.  

                                                 
1 As competências, como explica Perrenoud (1999, p.15), são determinadas pela faculdade de 

mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (conhecimentos de conteúdos, princípios elementares, 

processos etc.) de acordo com a necessidade, a fim de resolver determinadas situações-problema. 

Competência é, portanto, a capacidade de agir de maneira eficaz para solucionar adequadamente uma 

série de situações. As habilidades, por sua vez, estão ligadas ao princípio da ação, ao saber fazer alguma 

coisa. Cada competência é formada por um conjunto de habilidades mobilizadas para a execução de uma 

ação de uma área de conhecimento específica.  
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Este trabalho está organizado em quatro capítulos, além desta introdução, das 

considerações finais e da bibliografia. No capítulo 1, foram analisados aspectos da 

Educação de Jovens e Adultos, retomando sua trajetória histórica no âmbito das 

políticas públicas, e a avaliação educacional externa aplicada em larga escala como 

instrumento de coleta de dados para controle e gestão; também foram levantados alguns 

aspectos acerca da qualidade da educação e sua relação com as avaliações externas. No 

capítulo 2, está descrito o método utilizado no desenvolvimento do trabalho, a saber, o 

estudo de caso pautado pela pesquisa bibliográfica, análise documental dos relatórios de 

avaliação e entrevistas com gestores da Fundação que realizou o projeto de avaliação 

em suas turmas de EJA. No capítulo 3, foram analisados os dados levantados sobre o 

projeto de avaliação, os tipos de índices levantados e a metodologia utilizada. No 

capítulo 4, são apresentados e interpretados os depoimentos dos gestores da Fundação 

educacional investigada, profissionais esses que tiveram contato direto com o projeto de 

avaliação e seus resultados.  
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Capítulo 1: Fundamentação Teórica 
Duas vertentes compõem a fundamentação teórica deste estudo: a Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil, que permitirá contextualizar as análises desenvolvidas neste 

trabalho, e a avaliação educacional externa aplicada em larga escala. 

 

1.1 Educação de Jovens e Adultos  

1.1.1 Considerações iniciais 

A sociedade contemporânea vivencia novas realidades sociais, políticas, 

econômicas e culturais resultantes do avanço tecnológico, da globalização da 

informação decorrente de novas tecnologias de comunicação e de informação, da 

mudança nas concepções de Estado, nos paradigmas da ciência e do conhecimento.  

Essas dimensões estão a exigir pessoas mais qualificadas, com novas habilidades 

e atitudes, com competências profissionais, com mais conhecimento, mais cultura, mais 

preparo técnico, com novas habilidades cognitivas e competências sociais que serão 

determinantes na sua exclusão ou inclusão sociais.  

Se a sociedade brasileira diz-se democrática, buscando a igualdade e a equidade, 

há que se dar condições para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, 

possibilitando assim sua participação no mercado de trabalho, hoje tão exigente.  

A Educação de Jovens e Adultos deve ser compreendida no contexto do passado 

histórico brasileiro e da conjuntura política, econômica, social e cultural do país que, ao 

longo dos anos, tem aprofundado a situação de pobreza de um enorme contingente de 

cidadãos desassistidos pela sociedade e pelo poder público.  

Historicamente, observa-se que a EJA nunca foi considerada prioritária pelo 

Estado brasileiro e, ainda hoje, não tem a atenção que necessita das políticas públicas 

nas três esferas de governo. Por mais que a educação brasileira tenha desenvolvido 

trabalhos dirigidos às minorias desfavorecidas e excluídas por meio de diferentes 

programas de iniciativa pública e privada, como Mobral, Telecursos, Supletivos, Mova, 

EJA, conforme explicitações futuras, sabe-se que muitas situações educativas têm sido 

prejudicadas pela descontinuidade de investimentos e apoio político, falta de um 

planejamento de gestão desse segmento, além da escassez de dados sobre a população 
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atendida e o rendimento do trabalho que está sendo realizado pela União, pelos estados 

e municípios. 

A Educação de Jovens e Adultos é uma das políticas nacionais que contribui para 

a inclusão social, para encurtar a distância entre incluídos e excluídos das novas formas 

de conhecimentos que são indispensáveis para o mundo do trabalho, para a organização 

dos trabalhadores, para os novos processos de produção, para cidadãos partícipes de 

uma sociedade em constante evolução e principalmente visando à qualidade de vida. 

(PICAWY e WANDSCHEER, 2006, p. 66). 

Por isso, neste item, faremos uma revisão dos textos da Constituição Federal 

Brasileira de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), 

das Diretrizes Curriculares Nacionais e do Plano Nacional de Educação com o objetivo 

de compreender o discurso e a intencionalidade desses documentos e, em seguida, 

compará-los com o desenvolvimento real de programas dirigidos a jovens e adultos fora 

da idade escolar adequada. 

1.1.2 Análise do texto legal 

Esta seção pretende fazer uma análise sobre a legislação existente para a 

Educação de Jovens e Adultos. Tem como referência a análise do corpo legal, 

destacando pontos nos quais se identificam abordagens pedagógicas e qualitativas.  

Os textos legais, segundo Picawy e Wandscheer (2006), traduzem a lei que se 

impõe pela democracia representativa, em um estado democrático de direito e que 

institui um campo de referência, de significação e de obrigação. Trazem, portanto, uma 

história político-social que expressa a multiplicidade de forças sociais e também a 

expressão de conflitos histórico-sociais. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 determina que a educação é um “direito 

de todos e dever do Estado e da família” e deverá ser “promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando atingir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205) e 

mais, que o ensino deverá ter por base o princípio de “igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola” (art. 206, I). 

Essas polêmicas temáticas apontadas pelo texto constitucional determinam 

igualdade perante a lei, igualdade de oportunidades, de condições, de resultados, 

chocam-se com realidades de profundas desigualdades que caracterizam a sociedade 

brasileira.  
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No caso da EJA, que engloba cidadãos que não tiveram escolarização na idade 

regular, a Constituição Federal determina que o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de “ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, 

inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade 

própria” (art. 208, I).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, por sua vez, 

complementa a Constituição Federal, ao destacar que as oportunidades educacionais 

oferecidas para os jovens e para os adultos deverão ser adequadas, considerando 

características, interesses, condições de vida e de trabalho, mediante ações integradas e 

complementares que acontecerão por meio de cursos e exames que se realizarão no 

nível de conclusão do Ensino Fundamental, para os maiores de 15 anos, e no nível de 

conclusão do Ensino Médio para maiores de 18 anos (arts. 37-8).  

Como destacam Picawy e Wandscheer (2006), a LDB flexibiliza a organização 

dos currículos escolares, centrando no aluno o processo de ensino e de aprendizagem ao 

reconhecer que a construção do conhecimento ocorre de formas diferentes para cada 

aluno e tornar-se-á significativa se forem considerados seus saberes e suas vivências. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais explicitam que a oferta da EJA é 

obrigatória pelos poderes públicos na medida em que os jovens e os adultos queiram 

fazer uso do seu direito público e subjetivo. Esses poderes têm autonomia, no entanto, 

para organizar seus cursos, duração e estrutura curricular, respeitando as orientações e 

diretrizes referentes a cada nível de ensino.  

O Plano Nacional de Educação, por sua vez, busca desenvolver ações integradas 

em todos os níveis e modalidades de ensino que conduzam à erradicação do 

analfabetismo, à universalização do atendimento escolar, à melhoria da qualidade do 

ensino e à formação para o trabalho.  

Para possibilitar à população o exercício pleno da cidadania, melhora de qualidade 

de vida e ampliação de suas possibilidades no mercado de trabalho, há um novo enfoque 

de educação que acontece ao longo da vida, iniciando-se com a alfabetização, em 

seguida o Ensino Fundamental, o Ensino Médio, além de cursos básicos de formação 

profissional. 

Nesse cenário,  
Para atender a esse numeroso e heterogêneo grupo que se caracteriza 
por uma diversidade de interesses e competências adquiridos na 
prática social, há necessidade de serem oferecidos programas 
diversificados, buscando a participação de empresas, das 
universidades e das comunidades através de organizações da 
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sociedade civil, utilizando ambientes culturais como teatros, cinemas, 
museus e bibliotecas, bem como a produção de materiais didáticos e 
técnicas pedagógicas apropriadas, além da especialização do corpo 
docente. (PICAWY e WANDSCHEER, 2006, p. 68) 
 

Dessa forma, ainda segundo Picawy e Wandscheer (2006), a EJA deverá ter seu 

próprio projeto pedagógico construído segundo as necessidades dessa população que se 

caracteriza por sua heterogeneidade e diversidade de interesses. Deve resgatar e 

valorizar conhecimentos, habilidades e competências já adquiridos; utilizar a pesquisa, a 

resolução de problemas e os procedimentos de avaliação apropriados, criando condições 

para o exercício de uma cidadania crítica, partícipe da sociedade e do mundo em seus 

aspectos amplos e de trabalho. 

1.1.3 Educação de Jovens e Adultos: políticas públicas e demandas sociais 

No Brasil, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) sempre foi constituída por um 

conjunto muito diverso de processos e práticas formais e informais relacionadas à 

aquisição de conhecimentos básicos, de competências técnicas e profissionais ou de 

habilidades socioculturais realizados de modos mais ou menos sistematizados, dentro e 

fora da instituição escolar — é comum encontrar iniciativas em ambientes familiares, 

nos locais de trabalho, em espaços de lazer, instituições religiosas e, com o advento de 

recursos de alta tecnologia para comunicação nos dias atuais, essa formação também 

pode ocorrer a distância. 

Este texto aborda os principais aspectos organizados de educação escolar de 

jovens e adultos no país, oferecendo uma visão panorâmica do tema ao longo do século 

XX. 

Segundo Soares e Galvão (2004), a educação de adultos existe desde o período 

colonial, em que crianças e adultos eram educados e catequizados pelos jesuítas. A 

prioridade do trabalho educativo era dada para as crianças pelo fato de se acreditar que 

os adultos já eram cheios de vícios e “paixões bárbaras”, enquanto as crianças seriam a 

nova geração católica e poderiam ser agentes multiplicadores diante de seu grupo. Isso, 

porém, não impediu a educação de muitos indígenas adultos.  

Enquanto no período da colonização não havia nenhuma preocupação em 

institucionalizar a escola, no período imperial essa preocupação é forte no Brasil, e em 

meio às definições de tempo, espaços, saberes e materiais escolares – para a instrução 

primária e secundária para crianças – é formulada, especificamente, a instrução para 

jovens e adultos das camadas denominadas “inferiores da sociedade”. Um dos objetivos 
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dessa instrução era a civilização desse grupo, principalmente na área urbana, e a 

correção da dicção, considerada “errônea”, por meio das aulas de língua materna. 

Para garantir a especificidade da instrução de jovens e adultos e a civilização das 

camadas inferiores, a escolha de conteúdos era diferenciada em relação à instrução das 

crianças e em relação ao gênero dos indivíduos. Na instrução dos adultos havia a leitura 

explicada da constituição do império e suas principais leis, das leis da guarda nacional e 

do código criminal. Quando havia aulas para as mulheres, acrescentavam-se ainda aulas 

sobre prendas domésticas, noções de higiene, cálculos de contabilidade doméstica e 

deveres das mulheres na família. 

As aulas institucionalizadas para adultos tinham um caráter filantrópico e 

missionário, pois apesar de serem garantidas em alguns estabelecimentos determinados 

pelo governo (como escolas noturnas na capital, escolas dominicais, Casa de Detenção 

etc.), estas podiam ser ministradas por professores que já davam aula durante o dia, em 

suas residências, sem qualquer ganho salarial. 

Nesse período, além da instrução formal, houve várias experiências informais de 

educação de adultos. Os escravos negros, com atividades nos centros urbanos, e os 

escravos da Igreja tiveram contato com textos e leituras orais, por brancos, que 

promoviam a memorização e o reconhecimento posterior do texto memorizado, 

promovendo, assim, a alfabetização e o aprendizado da leitura e escrita, habilidades que 

contribuíram para que esse grupo conquistasse direitos civis (SOARES e GALVÃO, 

2004). 

Houve também a formação de redes de aprendizagem promovidas por grupos de 

trabalhadores e ex-escravos, os quais semialfabetizados ou alfabetizados promoviam 

leituras em aulas noturnas para o aprendizado das primeiras letras2

Na primeira fase do período republicano, já na primeira metade do século XX, há 

uma grande preocupação com o reconhecimento da grave situação do Brasil ao ter 80% 

de sua população analfabeta. Com isso, várias iniciativas e debates sobre como erradicar 

o analfabetismo no país surgem nesse período carregado de preconceito contra o 

analfabeto ou “povo” (incapaz, incompetente), e ainda sustenta a ideia da elite 

regenerando a massa pobre. Juntamente a essas concepções surge a preocupação com a 

. 

                                                 
2 Como foi o caso de Isidoro de Santa Clara, em 1830, em Pernambuco que constituiu – por sua 

iniciativa de alfabetizar seus colegas de trabalho – a Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais, mais 

tarde nomeada de Liceu de Artes e Ofícios de Pernambuco. 
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alfabetização como arma de consciência e luta pelos direitos. Para resolver essa questão, 

é sugerida uma alfabetização moralizante capaz de formar trabalhadores produtivos, 

longe dos vícios. 

Na década de 30, o supletivo surge com grande força, porém esse período é 

marcado por poucas iniciativas governamentais em relação à educação de adultos e à 

instrução popular. Isso se deve ao Regime do Estado Novo, que suspendeu às eleições 

diretas e se preocupava mais com as “individualidades construtoras” (SOARES e 

GALVÃO, 2004).  

O supletivo só foi regulamentado 41 anos mais tarde com a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases) de 1971, em pleno regime militar. Apesar dessa regulamentação, as 

características e os princípios do ensino supletivo só foram explicitados no Parecer do 

Conselho Federal de Educação quase um ano depois (HADDAD e DI PIERRO, 2000). 

A estagnação no Estado Novo não inibiu algumas iniciativas em relação à 

educação de adultos, já que o governo se manteve ausente, e a sociedade civil assumiu o 

papel de educar jovens e adultos.  

Com o final da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo, o Brasil se abriu 

novamente para a democracia e procurou, pela primeira vez, organizar uma campanha 

nacional de alfabetização de adultos, que tinha ainda um caráter assistencialista e 

emergencial, ao buscar a erradicação do analfabetismo em um curto prazo e não a 

garantia de direitos educacionais (SOARES e GALVÃO, 2004). Essa emergência tinha 

como pressuposto o analfabetismo no Brasil como causa do não desenvolvimento 

econômico do país e não como consequência do sistema capitalista excludente (Ação 

Educativa/MEC, 1996).  

Essa campanha conseguiu estabelecer uma infraestrutura nos estados e municípios 

que garantissem as classes de alfabetização. O curso era organizado pelo método 

silábico que visava à alfabetização em três meses. Dando continuidade aos estudos, os 

alfabetizandos teriam mais dois módulos de sete meses, que era a simplificação do 

primário. Posteriormente, ele poderia participar das classes de formação profissional e 

comunitária (SOARES e GALVÃO, 2004). 

Essa campanha sofreu várias críticas por parte de seus próprios integrantes, pois a 

metodologia e o material utilizados eram meras adaptações daqueles dirigidos às 

crianças, desconsiderando assim as particularidades e o mundo dos adultos (SOARES e 

GALVÃO, 2004). 
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Por causa das críticas sofridas pela campanha, a partir da década de 60, surgem 

novos movimentos para a Educação de Adultos, cuja principal referência foi Paulo 

Freire. As concepções que circunscreviam esses movimentos partiam do pressuposto 

que o analfabetismo brasileiro foi gerado por um processo histórico de constituição do 

nosso modelo econômico e de que o educando adulto é produtor de cultura e que pode e 

deve avaliar essa cultura e ampliá-la criticamente. Vários programas foram 

desenvolvidos a partir desses princípios e de vários procedimentos desenvolvidos por 

Paulo Freire. Dentre eles podem ser citados os programas desenvolvidos pelos 

educadores: do Movimento de Educação de Base (MEB); dos Centros de Cultura 

Popular (da UNE); dos Movimentos de Cultura Popular (Ação Educativa/MEC, 1996). 

Esses grupos, pelo seu engajamento político, pressionaram o governo a 

estabelecer uma coordenação nacional dessas iniciativas e em janeiro de 1964 foi 

aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, que propunha a disseminação de 

programas de alfabetização pelo país que tivessem como pressuposto as orientações do 

educador Paulo Freire (Ação Educativa/MEC, 1996). 

Com o golpe militar de 1964, a educação popular foi vista como uma ameaça à 

ordem já que seus pressupostos eram basicamente políticos e críticos. Esses programas 

foram extintos, sobrevivendo poucos grupos, e seus idealizadores reprimidos. O 

governo manteve apenas iniciativas assistencialistas e conservadoras de alfabetização.  

Em 1967, o governo militar centraliza e assume a alfabetização por meio do 

Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) que possui um caráter assistencialista 

e “civilizador”. Nesse programa, as comissões municipais executavam as atividades de 

alfabetização, porém o material didático, a orientação e a supervisão pedagógica são de 

caráter central (Ação Educativa/MEC, 1996). 

Apesar de assumido e estruturado desde a segunda metade da década de 60, 

somente no início da década de 70 é que o Mobral é implantado e sua atuação foi 

dividida, inicialmente, em dois programas: o Programa de Alfabetização, e o Programa 

de Educação Integrada (PEI), cujo princípio era a condensação do curso primário 

(HADDAD e DI PIERRO, 2000). O PEI era a garantia de possibilidade da continuidade 

dos estudos para os recém-alfabetizados e para os analfabetos funcionais (Ação 

Educativa/MEC, 1996). 

Com a abertura política na década de 80 e a “efervescência” dos movimentos 

sociais, os grupos que ainda resistiram com uma educação crítica ampliaram-se para 

pós-alfabetização e começaram a construir canais de troca e interlocução. Alguns 
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estados e municípios ganharam mais autonomia e reconfiguraram o Mobral. Contudo, o 

programa já estava desacreditado no meio político e educacional e foi extinto em 1985. 

Quem ocupou o seu lugar foi a Fundação Educar, que não executava diretamente o 

programa, mas firmava parcerias de financiamento e orientação técnica com governos, 

ONGs e empresas. A Fundação Educar foi extinta em 1990 e a partir de então o governo 

federal se manteve ausente. As iniciativas que resistiram em manter a educação de 

adultos ficaram restritas a alguns estados e municípios e à ação de organizações da 

sociedade civil (Ação Educativa/MEC, 1996). 

Apesar da ausência do governo federal na educação de adultos, na elaboração da 

Constituição de 1988, essa modalidade foi garantida como um direito, porém de 

responsabilidade a cargo das administrações estaduais e municipais para o seu 

oferecimento e manutenção. Nesse momento, inúmeras iniciativas emergem, ocorrendo 

parcerias entre municípios, ONGs e universidades. Surgem, então, nesse contexto, os 

Fóruns de EJA, como espaços de encontros e ações em parceria entre os diversos 

segmentos envolvidos com a área, com o poder público (administrações públicas 

municipais, estaduais e federal), com as universidades, sistemas S, ONGs, movimentos 

sociais, sindicatos, grupos populares, educadores e educandos. Esses Fóruns têm como 

objetivo, dentre outros, a troca de experiências e o diálogo entre as instituições.  

Paralelamente, surgem os Movas (Movimento de Alfabetização) que se organizam 

como gestores de políticas públicas para a educação popular e consequentemente a 

educação de adultos. Esses grupos preservam em seus projetos políticos-pedagógicos os 

princípios de Paulo Freire, e se estabelecem como articuladores entre Estado e 

sociedade (SOARES e GALVÃO, 2004).  

A partir de 1990, o vácuo deixado pela inexistência de políticas públicas nacionais 

eficazes relacionadas à EJA tendeu a ser preenchido por parcerias entre governos 

municipais e organizações da sociedade civil como centros de educação popular e 

organizações não governamentais, cabendo a estas a prestação de serviços de pesquisa, 

planejamento, assessoria e avaliação dos programas educativos, formação dos 

educadores e produção de materiais didático-pedagógicos. Dessa maneira, houve a 

transferência da responsabilidade do Estado para a sociedade civil, cujas condições de 

responder plenamente a essa demanda de ensino são também limitadas. 

É na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) que a 

Educação de Jovens e Adultos se constitui como modalidade de Educação Básica, sendo 

concebida como forma diferenciada do ensino regular e assumindo concepções e 
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práticas construídas a partir das décadas de 50 que viam o jovem e o adulto como 

sujeitos da própria aprendizagem (FREIRE, 1988, p. 54). A atual LDB adota a 

denominação EJA (Educação de Jovens e Adultos), abrigando no Título V (Dos níveis e 

modalidades de educação e ensino), Cap. II (Da educação básica) a seção V 

denominada “Da Educação de Jovens e Adultos”, e colocando nos artigos 37 e 38 que 

“a EJA é uma modalidade de educação básica nas suas etapas fundamental e média”. 

No artigo 37, a Lei afirma que a EJA “será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. 

Colocar a EJA como “modalidade” da educação básica, explicita a Lei, tem como 

objetivo destacar o perfil e a feição diferenciados da EJA, o que, portanto, em minha 

opinião, não a tornaria passível de ser considerada um apêndice do ensino fundamental 

ou uma modalidade de menor importância no sistema educacional brasileiro. 

Além da concepção da Educação de Jovens e Adultos como distinta da educação 

regular, há um novo paradigma que passa a ser discutido na educação desses sujeitos 

para além do atendimento da EJA nas escolas regulares: a educação continuada para 

toda vida, uma vez que esses jovens e adultos estão inseridos em sociedades pós-

industriais nas quais há uma extrema valorização da educação pelo fato de essa “estar 

relacionada à aceleração da velocidade de produção de novos conhecimentos e difusão 

da informação que tornaram a formação continuada um valor fundamental para a vida 

dos indivíduos”. (HADDAD E DI PIERRO, 2000, p. 128)  

O governo federal volta a ter uma ação efetiva em relação à educação de adultos a 

partir de 1996 com o Programa Alfabetização Solidária (PAS). Com o objetivo 

declarado de desencadear um movimento de solidariedade nacional para reduzir as 

disparidades regionais e os índices de analfabetismo significativamente até o final do 

século, o PAS consiste em um programa de alfabetização inicial com apenas cinco 

meses de duração, destinado prioritariamente ao público juvenil e aos municípios e 

periferias urbanas em que se encontram os índices mais elevados de analfabetismo do 

país. Implementado desde 1997, a Coordenação do Programa afirma que, nos três 

primeiros anos de funcionamento, o PAS chegou a 866 municípios e atendeu 776 mil 

alunos, dos quais menos de um quinto adquiriu a capacidade de ler e escrever pequenos 

textos, resultado atribuído ao tempo demasiadamente curto previsto para a 

alfabetização. 

Em seguida, foi criado o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(Pronera), o qual guarda a singularidade de ser um programa do governo federal gestado 



23 
 

fora da arena governamental: uma articulação do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras (Crub) com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) foi capaz de introduzir uma proposta de política pública de educação de 

jovens e adultos no meio rural no âmbito das ações governamentais da reforma agrária. 

Coordenado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 

vinculado ao Ministério Extraordinário da Política Fundiária (MEPF), o Programa foi 

delineado em 1997 e operacionalizado a partir de 1998, envolvendo a parceria entre o 

governo federal (responsável pelo financiamento), universidades (responsáveis pela 

formação dos educadores) e sindicatos ou movimentos sociais do campo (responsáveis 

pela mobilização dos educandos e educadores). O alvo principal do PRONERA é a 

alfabetização inicial de trabalhadores rurais assentados que se encontram na condição de 

analfabetismo absoluto, aos quais oferece cursos com um ano letivo de duração, mas 

seu componente mais inovador é aquele pelo qual as universidades parceiras 

proporcionam a formação dos alfabetizadores e a elevação de sua escolaridade básica. 

Mesmo sem dispor de fonte estável de financiamento, o PRONERA vem subsistindo 

aos riscos de descontinuidade: em 1999 chegou a 55 mil alfabetizandos e pelo menos 

2,5 mil monitores nas 27 unidades da Federação. (HADDAD e DI PIERRO, 2000) 

Outro programa criado, agora sob a coordenação da Secretaria de Formação e 

Desenvolvimento Profissional do Ministério do Trabalho (Sefor/MTB), o Plano 

Nacional de Formação do Trabalhador (Planfor) não é um programa de ensino 

fundamental ou médio, destinando-se à qualificação profissional da população 

economicamente ativa, entendida como formação complementar e não substitutiva à 

educação básica. Desde sua concepção em 1995, a Sefor/MTB delineou um perfil de 

formação requerido pelo mercado de trabalho que, ao lado das competências técnicas 

específicas e habilidades de gestão, compreende a educação básica dos trabalhadores, 

motivo pelo qual comportam iniciativas destinadas à elevação da escolaridade de jovens 

e adultos do campo e da cidade. Financiado com recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (Fat), o Planfor é operado descentralizadamente por uma rede heterogênea 

de parceiros públicos e privados de formação profissional, composta de secretarias de 

educação e outros órgãos públicos estaduais e municipais, instituições do Sistema S, 

organizações não governamentais, sindicatos patronais e de trabalhadores, escolas de 

empresas e fundações, universidades e institutos de pesquisa. O Plano visou ampliar e 

diversificar a oferta de educação profissional com vistas a qualificar e requalificar 

anualmente 20% da população economicamente ativa por intermédio dos Planos 
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Estaduais de Qualificação (PEQs) e as Parcerias Nacionais e Regionais. Entre 1996 e 

1998, quase 60% dos cinco milhões de trabalhadores atendidos pelo PLANFOR 

receberam cursos em habilidades básicas, mas o baixo nível de escolaridade dos 

cursistas continuou a ser apontado como obstáculo à eficácia do Programa. (HADDAD 

e DI PIERRO, 2000) 

Esse pequeno histórico teve como objetivo permitir a constatação de que a 

responsabilidade pela oferta de escolarização de jovens e adultos no Brasil sempre foi 

compartilhada por órgãos públicos e por organizações societárias. A partir de 1940, o 

setor público, particularmente o governo federal, assumiu o papel de protagonista da 

oferta educacional dirigida à população adulta, tomando a iniciativa de promover 

programas próprios e acionar mecanismos de indução e controle sobre outros níveis de 

governo. 

As políticas educacionais dos anos 90, contudo, delinearam uma transição na 

direção do esvaziamento do direito social à educação básica em qualquer idade, que 

correspondeu a um movimento da fronteira que delimita as responsabilidades do Estado 

e da sociedade na provisão dos serviços de educação de jovens e adultos. Premida pelas 

políticas de ajuste das contas públicas, a reforma educacional implementada pelo 

governo federal na segunda metade dos anos 90 acabou por focalizar recursos no ensino 

fundamental de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos em detrimento de outros níveis 

de ensino e grupos etários, como as crianças pequenas e os jovens e adultos com baixa 

escolaridade. O que se observa ao final dos anos 90 na ação do governo federal é uma 

pulverização de projetos de alfabetização e elevação de escolaridade em diversos 

ministérios, com a renúncia do Ministério da Educação de assumir responsabilidades 

pelo atendimento direto e de exercer o papel de liderança, coordenação e indução dos 

governos subnacionais.  

Observa-se, assim, que o ensino fundamental de jovens e adultos perde terreno 

como atendimento educacional público de caráter universal e passa a ser compreendido 

como política compensatória coadjuvante no combate às situações de extrema pobreza, 

cuja amplitude pode estar condicionada às oscilações dos recursos doados pela 

sociedade civil, sem que uma política articulada atendesse de modo planejado ao grande 

desafio de superar o analfabetismo e elevar a escolaridade da maioria da população. 

(HADDAD e DI PIERRO, 2000) 

Ao mesmo tempo em que as políticas educacionais constrangem o papel dos 

organismos governamentais na provisão de oportunidades de formação para jovens e 
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adultos, crescem a visibilidade e a importância relativa das iniciativas da sociedade 

civil, difundindo-se as práticas de parceria envolvendo universidades, movimentos 

sociais, organizações não governamentais, associações comunitárias, sindicatos de 

trabalhadores, fundações privadas, organismos empresariais e órgãos públicos das três 

esferas de governo no desenvolvimento de projetos de alfabetização, elevação de 

escolaridade e/ou de formação profissional.  

As ações objetivando a escolarização de jovens e adultos, portanto, passam a ser 

implementadas em parceria com a sociedade civil organizada. Ocorre uma transferência 

de responsabilidade do Estado para a sociedade, que, mesmo não contando com todas as 

condições financeiras e estruturais para responder a essa demanda, amplia os canais de 

participação e controle social sobre as ações do Estado.  

O objetivo de alfabetizar para Oliveira (2004, p. 101) na educação compensatória 

de jovens e adultos não se fazia pelo reconhecimento da especificidade dos alunos nessa 

perspectiva. Segundo a autora, as práticas educativas apresentam-se inadequadas às 

condições socioeconômicas e culturais dos alfabetizandos. As propostas curriculares 

caracterizam-se pela fragmentação do conhecimento que dificulta o estabelecimento de 

diálogos entre as experiências dos educandos e os conteúdos escolares. 

Em resumo, a educação de jovens e adultos no Brasil compreende ações de 

alfabetização e cursos de ensino fundamental e médio, bem como possibilidade de 

educação a distância via rádio, televisão ou materiais impressos. Apesar de a 

Constituição Federal de 1988 assegurar o ensino fundamental público e gratuito em 

qualquer idade, a oferta de serviços de escolarização de jovens e adultos não atende à 

demanda e, do ponto de vista pedagógico, não tem apresentado sucesso. Ainda de 

acordo com dados do MEC/Inep de 2002, apesar da expansão verificada no sistema 

educacional brasileiro nas últimas três décadas, com relação aos alunos jovens e adultos, 

mais de 35,8 milhões, ou seja, 30% da população com 15 anos ou mais apresentavam 

menos de quatro anos de escolaridade, encontrando-se em situação de analfabetismo 

funcional. 

Apesar do conjunto de legislações garantindo educação para jovens e adultos, 

chegamos ao século XXI com um quadro de analfabetismo e de exclusão, 

principalmente dos alunos excluídos do sistema regular de ensino. 
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Tabela 1: Pessoas de 10 anos ou mais de idade por anos de estudo, IBGE 2000 
Anos de estudo Números absolutos Números percentuais 

Total 136.427.211 100 
Sem instrução e menos de 
1 ano de estudos 13.948.802 10,22 

1 a 3 anos 28.895.418 21,18 
4 a 7 anos 38.897.790 28,52 
8 a 10 anos 20.512.744 12,03 
11 a 14 anos 20.309.083 14,89 
15 anos ou mais 5.524.947 4,05 
Não determinados/ 
Não declararam 8.338.427 6,11 

 

Os dados da tabela anterior revelam a baixa escolaridade da população: 21,18% da 

população tem escolaridade de 1 a 3 anos; 28,52% tem escolaridade entre 4 e 7 anos. 

Pode-se perceber que cerca de 60% da população não chegou a completar o ensino 

fundamental de oito anos. 

Segundo Guedes (2008, p. 57), em suma, a forma como foi inserida a EJA na 

LDB 9394/96, faz com que o atendimento a essa modalidade de ensino continue 

deficitária e não equitativa. Ao tratá-la apenas como alternativa educacional, a lei não 

esclarece a atribuição de responsabilidades, fontes de recursos, prioridades e períodos 

de ação. 

1.1.4 O perfil do público atendido pela Educação de Jovens e Adultos 

Apesar de importantes as situações específicas constituídas em contextos locais e 

sociais diferenciados, Guedes (2008, p. 65-72) traça e explora o perfil particular dos 

alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

Segundo a autora, o estudante da EJA é, geralmente, o migrante que chega às 

grandes cidades oriundo de áreas rurais, filho de trabalhadores rurais não qualificados e 

com baixa escolaridade, que trabalha em ocupações urbanas também não qualificadas. 

Após experiência no trabalho rural na infância e na adolescência, busca a escola 

tardiamente para alfabetizar-se. O jovem da EJA, por sua vez, é também um excluído da 

escola, mas incorporado aos cursos de aceleração de estudos em fases mais adiantadas 

de escolaridade, com maiores chances de concluir o ensino fundamental ou médio. 

Por outro lado, o adulto está inserido no mundo do trabalho e das relações 

interpessoais de maneira diferente do adolescente. Ele traz consigo uma história de vida 
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mais longa de experiências, conhecimentos acumulados, autorreflexões e reflexões 

sobre outras pessoas e o mundo. 

A exclusão da escola coloca os alunos adultos em situação de desconforto. Eles 

sentem vergonha de frequentar a escola por sua idade avançada, sentem-se humilhados 

quanto a sua própria capacidade de aprender. 

Esses alunos que retornam aos estudos ou frequentam a EJA são, geralmente, 

pessoas empregadas ou não, com nível socioeconômico e sociocultural baixos. São, em 

geral, trabalhadores da construção civil, do comércio, donas de casa, empregadas 

domésticas, faxineiros, balconistas, entre outas profissões, que não tiveram condições 

de terminar os estudos na época certa da escolarização. A renda salarial, quando 

empregados, está na faixa de até cinco salários mínimos. 

Muitos abandonaram a escola por não verem sentido entre o que lhes era ensinado 

e o mundo a sua volta, e também por causa de trabalho. Paradoxalmente, esses adultos 

também retornam à instituição por motivo profissional – pela exigência do mercado de 

mão de obra técnica especializada e maior escolaridade – com o objetivo de melhorar 

suas condições de vida e sua posição no ofício escolhido. 

Os obstáculos como cansaço, trabalho e família pesam muito no momento da 

volta à escola, de modo que a força de vontade e a exigência do trabalho são fatores 

fundamentais para a permanência e dedicação aos cursos. Contudo, o sentimento de 

impotência diante da dificuldade de aprender e o fato de se autorresponsabilizar pelo 

fracasso, pela idade avançada sem os estudos, predominam nesses alunos. 

Nesse aspecto, contata-se a o inculcamento ideológico do discurso dominante na 

ordem social em que imperam as desigualdades e a exclusão. 
 
É importante ter sempre claro que faz parte do poder ideológico 
dominante a inculcação nos dominados da responsabilidade por sua 
situação. Daí a culpa que sentem eles, em determinado momento de 
suas relações com seu contexto e com as classes dominantes por se 
acharem nesta ou naquela situação desvantajosa (FREIRE, 2002, p. 
92). 

 

No Estudo da Arte (2000), coordenado por Haddad, a pesquisa realizada em 48 

escolas paulistanas de EJA aponta que seus alunos são pessoas marcadas por carências 

materiais e afetivas e que, destacadamente, há uma inserção cada vez maior de mulheres 

nos cursos da EJA.  

As conclusões apresentadas por esse estudo reafirmam o dilema que a Educação 

de Jovens e Adultos carrega consigo: o de pretender garantir a escolarização básica 
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como direito a esses alunos, mas, ao mesmo tempo, levantar uma grande expectativa 

nos que frequentam os cursos quanto às mudanças almejadas e quanto aos aspectos 

profissionais. A realização dessas expectativas não depende apenas da escola. Há 

ganhos para quem está vivenciando a experiência de voltar à escola depois de adulto, 

mas há também decepções e frustrações por não corresponder a tudo o que se espera 

dela. 

A educação de jovens e adultos, na perspectiva dominante da nossa ordem social, 

sempre foi considerada como uma educação compensatória, com o único objetivo de 

suprir a carência de escolarização dessa população, nos moldes da educação 

fundamental regular. Ignora-se sua especificidade, as características de desenvolvimento 

e de aprendizagem, as diferenças culturais e a riqueza de suas experiências e histórias de 

vida. 
[...] a idade e vivência social e cultural dos educandos é ignorada, 
mantendo-se nessas propostas a lógica infantil dos currículos 
destinados às crianças que frequentam a escola regular (OLIVERIA, 
2004, p. 105). 

 

Pensar uma escola específica para os alunos da EJA significa pensar a questão 

curricular e, nela, a problemática da avaliação, seus objetivos, metodologias, 

concepções e uso de seus resultados – entendendo a concepção de currículo para EJA 

como sendo toda prática educativa de caráter político, econômico, social, cultural, ético 

e estético, envolvendo todos os sujeitos da escola na busca de uma educação de 

qualidade. 
Estamos tomando Currículo, aqui, em sua concepção ampla; não 
apenas um repertório ordenado de conteúdos disciplinares 
(“disciplinares” nos dois sentidos: de saberes e de procedimentos), 
mas o denso conjunto de saberes e procederes teóricos e práticos, 
explícitos e implícitos, didáticos e organizacionais, cognitivos e 
comportamentais, racionais e emocionais, sociais e afetivos, éticos e 
estéticos, científicos e não científicos, econômicos, políticos e 
culturais, endógenos e exógenos, que constituem as práticas escolares 
cotidianas (CASALI, 2001, In: CAPPELLETTI (ORG.), 2007, p. 17). 

 

Para Freire (1997, p. 34-36), o conhecimento adquire uma postura de leitura do 

mundo, de sua compreensão e do comprometimento com a transformação da sociedade. 

As habilidades referem-se ao saber fazer. Os alunos jovens e adultos já dispõem de um 

conjunto de habilidades, e a função da escola é a de potencializar essas habilidades, 

tornando-os capazes de resolver as dificuldades do cotidiano. 
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Em plena era do conhecimento, o currículo do século XXI apresenta uma 

concepção polissêmica, segundo Abramowicz (2007, p. 59) encarada como uma 

construção em processo, na qual se destacam as dimensões cultural, social e histórica e 

as experiências e práticas dos sujeitos. 

A avaliação é um componente essencial do currículo, devendo ser ela própria um 

meio de reflexão sobre a aprendizagem, manifestando-se em um clima de 

confiabilidade, de lealdade recíproca entre todos, professores e alunos e demais 

interessados nos processos educativos. 

Como coloca Guedes (2008, p. 70), muitas vezes a avaliação, na sua forma 

classificatória, é realizada em função da comparação entre os alunos, considerando a 

maior nota como padrão ou norma. Esse procedimento, no caso da Educação de Jovens 

e Adultos, pode ter como consequência a evasão, pois ao se sentir humilhado com a 

comparação, o aluno pode abandonar a escola.   
Em uma visão dialética/libertadora/formativa, as provas devem servir 
como instrumentos da situação de aprendizagem e como meios para 
superação das dificuldades apresentadas. (GUEDES, 2008, p. 70). 
 

Nesse âmbito, o próximo item apresenta diferentes aspectos da avaliação 

educacional externa, com o intuito de evidenciar objetivos, concepções e 

procedimentos, para permitir a verificação da hipótese de que esse tipo de avaliação é 

capaz de trazer benefícios ao planejamento pedagógico e de gestão dos cursos da EJA. 

 

1.2 Avaliar: conceito 
Avaliar pode ser definido como uma atividade que consiste fundamentalmente em 

aplicar um julgamento de valor a uma intervenção por meio de um dispositivo capaz de 

fornecer informações cientificamente válidas e socialmente legítimas sobre ela ou 

qualquer um dos seus componentes, permitindo aos diferentes atores envolvidos – que 

podem ter campos de julgamento diferentes – se posicionarem e construírem (individual 

ou coletivamente) um julgamento capaz de ser traduzido em ação. 

(CONTANDRIOPOULOS, 2006, p. 2) 

Essa definição, portanto, permite considerar a avaliação como intervenção formal, 

mobilizando recursos e atores em torno de uma finalidade explícita – em outras 

palavras, como um sistema organizado de ação. Pode-se então conceber que os 

resultados de uma avaliação não se traduzam automaticamente em uma decisão, mas 
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espera-se que as informações produzidas contribuam para o julgamento de uma 

determinada situação com maior validade, influenciando positivamente as decisões. 

1.2.1 Avaliação externa de larga escala 

Em muitos países do mundo, e no Brasil não é diferente, existe um 

descontentamento quase crônico em relação à qualidade dos serviços prestados pelos 

sistemas educacionais, em especial daqueles realizados pelas escolas. De maneira geral, 

sente-se uma falta de concretização nas políticas capazes de promover a 

democratização, a modernização e a qualidade substancial da educação escolar. 

No que tange à avaliação, as políticas para educação básica regular têm se 

dedicado muito à realização de avaliações externas na expectativa de obter informações 

sólidas e confiáveis sobre o que os alunos aprenderam e quais áreas necessitam de 

maiores investimentos para melhorar a qualidade do ensino e das instituições. Esse 

assunto traz muita polêmica aos debates educacionais, pois, para muitos autores, 

educadores e pesquisadores, é duvidoso que as avaliações externas, por si mesmas, 

possam ter esse papel. 

Apesar das polêmicas, a verdade é que a experiência da avaliação faz parte da 

vida cotidiana de todas as pessoas. Em vários momentos do dia a dia, os sujeitos 

analisam e julgam espontaneamente aspectos e características da realidade que os cerca.  

No âmbito escolar, especificamente, a avaliação permeia praticamente todas as 

atividades realizadas. E, desse modo, seus objetivos, métodos, rigor e credibilidade 

acompanham a postura definida pelo currículo vigente e as compreensões sobre os 

processos de ensino e de aprendizagem.  

Rodrigues (1992) identifica três grandes tipos de abordagem da avaliação em 

educação:  

• a objetivista, que encara não só a avaliação, mas qualquer ação social 

como técnica. É caracterizada pela predominância de cálculos estatísticos, 

e, portanto, ligada a uma concepção positivista de ciência e a um modelo 

pedagógico que considera o ensino e a aprendizagem como um processo 

linear e lógico; 

• a subjetivista, que concebe a avaliação como prática. Enfatiza interesses, 

valores e experiências dos sujeitos avaliados como referencial da 

avaliação, que se torna assim, um processo de autorregulação dos 
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indivíduos em processos de ensino e de aprendizagem individualizados, 

centrados no aluno e, portanto, subjetivistas. 

• a dialética, que em uma perspectiva crítica, considera a avaliação como 

práxis. Os indivíduos, aqui, são tidos como sujeitos e objetos da produção 

de conhecimento, e, portanto, desenvolvem processos dialéticos, 

reflexivos e críticos de ensino e de aprendizagem. Nesse aspecto, o 

referencial da avaliação nunca é acabado, mas sim construído e 

reconstruído ao longo do ensino e da aprendizagem. 

Nesses parâmetros, as avaliações educacionais externas e de larga escala estariam 

mais relacionadas à concepção objetivista.  

Werle (2010) define a avaliação externa como um processo de avaliação de uma 

instituição, realizada por um profissional ou organização especializada nesse tipo de 

trabalho de consultoria, abrangendo, por meio de técnicas determinadas, o escopo 

selecionado para análise. Uma avaliação de larga escala, por sua vez, faz referência a 

um processo de avaliação marcado por sua ampla extensão, que abrange a totalidade ou 

uma amostra de uma rede de instituições, com a finalidade de obter resultados 

generalizáveis ao sistema. 

Segundo a perspectiva de Rodrigues (1992), a postura objetivista procura explicar 

os comportamentos e os fenômenos sociais em termos de causalidade linear, que é 

demonstrável por meio de dispositivos experimentais de investigação, nos quais os 

sujeitos assumem a posição de objetos do conhecimento. Esse modo de conceber a 

investigação determina uma relação de poder assimétrica entre o avaliador e o 

respondente. 

A avaliação identificada pelo autor é caracterizada por ser um processo de 

controle externo e que “não necessita de explicitar, questionar, fundamentar ou justificar 

o ‘referencial da avaliação’, estabelecido e imposto autoritariamente pelas hierarquias 

administrativas” (p. 97-98). No que tange à metodologia de ensino, esse tipo de 

avaliação objetiva examinar os efeitos de políticas, programas, projetos, materiais 

didáticos, métodos, estratégias, dispositivos de formação etc., controlando e verificando 

sua implantação e utilização. 

Ainda nessa posição objetivista, o autor enfatiza que 

a um modo extrospectivo de produção do conhecimento 
corresponde, por seu lado, um modo extrospectivo de 
aquisição do conhecimento e uma pedagogia da 
transmissão e da modelagem, que institui e que depende 
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de uma relação pedagógica marcadamente assimétrica, 
isomorfa das restantes relações sociais [grifo meu]. 
(RODRIGUES, 1992, p. 97) 

 

As informações destacadas nos últimos dois parágrafos relacionam-se, 

efetivamente, ao desenvolvimento de uma pedagogia tradicional, em um sistema 

educacional que cuida da transmissão e preservação do status-quo por meio de um 

ensino centrado no professor, tido como detentor do conhecimento, que promove uma 

educação autoritária e reprodutora. As avaliações externas relacionadas a esse tipo de 

educação têm como principal objetivo a seleção e o ranqueamento dos alunos, na 

promoção de acessibilidade a algum bem restrito, como vagas em Instituições de Ensino 

Superior ou bolsas de estudo, por exemplo. 

Como coloca Worthen (1982), uma avaliação só será adequada se incluir 

informações de e para todas as “audiências” legítimas da avaliação, e nunca para um 

propósito único, como o de simplesmente responder unicamente às perguntas da equipe 

da escola e ignorar as perguntas de pais, alunos e grupos comunitários – essa não 

passará de uma má avaliação. Para o autor, cada “audiência” legítma deverá ser 

identificada, e o plano avaliativo terá que incluir seus objetivos ou suas indagações para 

determinar que dados devem ser coletados. Obviamente, algumas “audiências” serão 

mais importantes que outras, fazendo-se necessária certa ponderação de suas 

contribuições. Por outro lado, o plano avaliativo deverá explicitar o fornecimento de 

informações avaliativas adequadas a cada uma das “audiências” interessadas no 

programa.  

Fletcher (1995), por sua vez, identifica diversos problemas com essa modalidade 

de avaliação na medida em que os Estados e as escolas não dispõem do fôlego 

financeiro e da competência técnica necessários para gerenciar um sistema de 

monitoramento do desempenho com os novos recursos da informática. Além disso, uma 

segunda desvantagem pode ser o eventual estreitamento do currículo por escolas que 

tentam se adaptar aos sistemas de avaliação do rendimento. 

Esse autor coloca ainda que nem todo mundo tem condições de responder aos 

sinais do mercado preconizado pelo sistema de monitoramento. Exigências de 

residência no local, por exemplo, reduzem as opções de escolha. É duvidoso pressupor 

que as unidades deficientes tenham iguais oportunidades para responder aos incentivos 

e sanções de um sistema de monitoramento do rendimento. Pode ser, inclusive, que uma 

das consequências indevidas desse tipo de monitoramento seja a de exacerbar as 
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diferenças cogntivas das comunidades ricas e pobres, urbanas e rurais, reforçando as 

disparidades sociais existentes. 

Contudo, nas últimas décadas tem se desenvolvido outro tipo de avaliação externa 

que busca coletar dados relacionados à aprendizagem dos estudantes e de seu meio 

social, a fim de subsidiar análises e estudos que promovam a qualidade do sistema 

educacional. Souza (2004) destaca a importância da combinação de procedimentos de 

medida de rendimento escolar que visem apreender a escola em seu contexto para 

identificar as variáveis conjunturais que atuam nos processos de ensino e de 

aprendizagem, de modo a iluminar a compreensão do que se passa nas escolas no nível 

do desempenho dos alunos.  

Segundo dados do Pnad 2009, o número de matrículas na educação básica, entre 

escolas públicas e particulares, chega a 42 milhões de alunos. Os que frequentam a 

Educação de Jovens e Adultos, seriada ou não, já alcançam o patamar dos 880 mil. Um 

sistema nacional com essa dimensão busca nas avaliações externas de larga escala uma 

metodologia que capte informações que possam ser utilizadas no sentido de seu 

aperfeiçoamento. 

Como colocado por Werle (2010), os dados que essas avaliações fornecem não 

transformam os procedimentos pedagógicos sozinhos, mas sim fornecem dados úteis 

para a reflexão acerca do funcionamento e de como está sendo realizada a educação no 

conjunto do sistema. Para sua realização, é eleito um limitado número de aspectos a 

serem avaliados e, portanto, esses exames só podem fornecer informações sobre seu 

foco definido. Como pretendem abranger o sistema em seu conjunto, exigem uma 

expressão objetiva, articulada segundo os parâmetros científicos para a área. 

Diferentemente da avaliação relacionada a uma pedagogia da transmissão e da 

modelagem colocada por Rodrigues, Werle afirma que as avaliações externas e de larga 

escala não invalidam nem eliminam outras formas de avaliação produzidas no âmbito 

escolar (e que podem servir, dependendo da linha pedagógica e curricular promovida, 

para uma formação mais crítica e emancipatória dos alunos). Assim, as avaliações 

produzidas em sala de aula pelos professores e as externas constituem níveis diferentes 

de análise e de objetivos de trabalho. 

O objeto de estudo das avaliações externas, desse modo, é constituído pelos 

sistemas escolares, as redes administradas tanto por mantenedores particulares quanto 

públicos, e buscam dados sobre os resultados da aprendizagem. Há, inclusive, 

instrumentos de avaliação, como os aplicados no projeto da Fundação educacional 
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estudada neste trabalho, que almejam coletar dados contextuais sobre a comunidade 

escolar na expectativa de obter informações sobre os processos de aprendizagem e os 

recursos disponíveis, bem como sobre o relacionamento dos professores, alunos e 

gestores com a instituição. 

Werle (2010) também relaciona as avaliações externas à produção de dados 

longitudinais sobre os sistemas de ensino que, para tanto, precisam criar metodologias 

de coleta de dados passíveis de comparação ao longo dos períodos de aplicação. 

Tecnologias estatísticas, como o uso da Teoria de Resposta ao Item3

Dessa forma, Fernandes (2009) analisa que a avaliação constitui um elemento 

essencial de desenvolvimento dos sistemas educativos porque é muitas vezes a partir e 

por meio dela que 

 e o 

desenvolvimento da escala de proficiência, como fazem o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – Saeb e o Sistema de avaliação da Rede de Escolas de São Paulo – 

Saresp, servem exatamente para atingir esses objetivos. 

• as escolas podem empobrecer ou enriquecer o 
currículo; 

• os professores podem organizar o ensino com 
maior ou menor ênfase na experimentação ou na 
resolução de problemas; 

• os alunos podem estudar com maior ou menor 
orientação; 

• os pais e os encarregados de educação podem 
acompanhar a vida escolar de seus filhos ou 
educandos com maior ou menor interesse; 

• a sociedade em geral pode estar mais ou menos 
informada acerca do que os jovens estão 
aprendendo e como estão aprendendo; 

• os governos podem, ou não, estabelecer mais 
fundamentada e adequadamente as políticas 
educativas e formativas. (FERNANDES, 2009, p. 
21) 
 

Nesse aspecto, fica claro que, em princípio, tanto alunos, professores e gestores 

escolares como famílias, governos e sociedade podem utilizar os dados produzidos por 
                                                 
3 Andrade (2010) explica que a Teoria de Resposta ao Item (TRI) forma um conjunto de modelos 

matemáticos para o cálculo da proficiência do aluno, isto é, sua nota na avaliação. Tomando como 

unidade básica de análise cada um dos itens do exame — e não o teste completo, como faz a Teoria 

Clássica dos Testes —, a TRI estabelece a relação entre a probabilidade de acerto de um item com a 

competência do aluno e as características específicas do item. Essa relação tem um caráter crescente, isto 

é, quanto maior a competência do respondente, maior sua probabilidade de acertar o item. 
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uma avaliação para seus interesses e ações específicos. Para os responsáveis pela 

administração pública, destacadamente, as informações obtidas pelas avaliações servem 

para prestação de contas à sociedade, transparência do emprego de recursos públicos e, 

principalmente, orientação de políticas e planos de ação de sistemas e de escolas. 

Segundo Michael Scriven (1973), quando se fala de avaliação externa, deveria ser 

dada uma ênfase muito grande ao aspecto comparativo da avaliação, que, sobretudo, 

deve evidenciar quão bem se saiu o objeto que está sob análise, em comparação com 

outros objetos que estão disponíveis. Por isso a principal tarefa da avaliação educacional 

consiste, do ponto de vista do autor, na identificação das comparações mais importantes 

a serem feitas – os concorrentes “críticos” – documentando, em seguida, as 

comparações (baseadas em várias dimensões de interesse) para as respectivas audiências 

da avaliação.  

Essa abordagem – quando feita de modo correto – evita uma falha muito séria que 

costuma ocorrer em grande número de avaliações educacionais: a de considerar que 

necessariamente tudo tem que ser avaliado em termos das metas de quem desenvolveu 

ou planejou (uma ação). Nesse âmbito, a abordagem de avaliação mais adequada à 

prática educacional, para Scriven, implica, primeiramente, o confronto constante do 

item a ser avaliado em seus concorrentes críticos e, segundo, a análise crítica das 

dimensões características da diferença de desempenho entre eles, tendo como referência 

as necessidades da população – alvo anterior e mais relevante que os objetivos do 

produtor. 

Assim, em relação à atual estrutura do ensino em seus vários graus, o importante é 

criar um sistema de avaliação externa que, de modo sistemático, informe aos 

responsáveis pelo ensino/educação os problemas da realidade pedagógica que ocorrem 

na escola e que se refletem nos diferentes níveis de capacitação cogntiva. A 

identificação de pontos críticos no desempenho escolar dos estudantes deve ser um dos 

objetivos do diagnóstico de conhecimentos, para que possam ser corrigidos os 

desvirtuamentos do processo ensino/aprendizagem. (GATTI, VIANNA, DAVIS, 1991, 

p. 22) 

1.2.2 Os processos de avaliação no âmbito federal brasileiro 

No Brasil, o desenvolvimento de avaliações de larga escala é influenciado pela 

disseminação mundial de projetos criados por agências e organismos internacionais. 

Schwartzman (2005), por exemplo, evidencia o Programme International Student 
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Assessment – Pisa4, e o National Assessement of Education Progress – Naep5

Atualmente, é possível encontrar no Brasil uma gama diversificada de avaliações 

de larga escala, realizadas pelas esferas federal, estaduais e municipais, que utilizam 

diferentes objetivos, referenciais teóricos e metodologias de análise de dados. Esses 

sistemas de avaliação, em sua maioria, foram desenvolvidos para a obtenção de 

informações provenientes, principalmente, da Educação Básica regular, por meio da 

aplicação de testes e questionários contextuais aos últimos anos dos ciclos escolares, 

isto é, o 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio, mas é 

possível encontrar variações dos anos avaliados dependendo da esfera administrativa – 

o que exige da sociedade e das instituições escolares um amplo estudo sobre a 

profundidade e a adequação das medidas realizadas, com vistas à utilização das 

informações para o fortalecimento do sistema educacional e a garantia de solidez, 

credibilidade e comparabilidade dos resultados. 

, realizado 

nos Estados Unidos, como dois principais modelos de avaliação externa. 

A realização dessas avaliações na Educação Básica regular permitiu o 

desenvolvimento não só de estudos acadêmicos sobre os processos avaliativos 

realizados pelo Estado, como também proveu o governo e a sociedade de informações 

                                                 
4 Segundo dados retirados do site do Inep, o Programme for International Student 

Assessment (Pisa) – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – é um programa de avaliação 

desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aplicado a 

estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória 

na maioria dos países. Seu objetivo é produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade 

da educação nos países participantes, a fim de subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. A 

avaliação procura verificar até que ponto as escolas de cada país participante estão preparando seus 

jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade contemporânea.  As avaliações do Pisa acontecem a 

cada três anos e abrangem três áreas do conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências – havendo, a cada 

edição do programa, maior ênfase em cada uma dessas áreas. Em 2000, o foco foi em Leitura; em 2003, 

Matemática; e em 2006, Ciências. O Pisa 2009 iniciou um novo ciclo do programa, com o foco 

novamente recaindo sobre o domínio de Leitura; em 2012, é novamente Matemática; e em 2015, 

Ciências.  

 
5 O National Assessment of Educational Progress (NAEP) é um programa desenvolvido pelo 

Departamento de Educacional Americano, de abrangência nacional, que tem por objetivo avaliar o que os 

estudantes americanos da 4ª, 8ª e 12ª séries conhecem e são capazes de realizar em áreas como leitura, 

escrita, matemática, ciências, economia, história americana, geografia e artes. A adesão dos estados 

americanos ao programa é voluntária. 
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que permitiram o planejamento e a criação de ações como o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb) – indicador que monitora por meio das notas obtidas pelos 

alunos no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a frequência escolar a 

melhoria do desempenho escolar brasileiro –, a organização do Movimento Todos pela 

Educação – criado em 2006, formado pela iniciativa privada, sociedade civil 

organizada, educadores e gestores públicos que procuram maneiras de garantir às 

crianças e aos jovens brasileiros o direito a uma educação básica de qualidade por meio 

da determinação de metas de desempenho para o sistema escolar nacional, monitoradas 

pelos indicadores educacionais oficiais –, e o desenvolvimento da escala Saeb, uma 

metodologia que interpreta pedagogicamente os resultados da avaliação externa, 

traduzindo a nota da proficiência obtida pelos alunos no conjunto de conteúdos e 

habilidades que ele demonstrou conhecer e dominar. 

Barreto (2000) destaca que a avaliação em larga escala permite não só a 

ampliação do controle do Estado sobre o currículo e as formas de regulação do sistema 

escolar, mas também sobre os recursos aplicados na área. Nesse aspecto, os imperativos 

da avaliação terminam por pressionar a formulação de currículos nacionais em países 

que nunca os tiveram, ou levam à sua reformulação e atualização dos que já os 

dispunham, visto que eles são a referência “natural” para o emprego da aferição do 

rendimento escolar por meio da aplicação de testes padronizados constituídos de itens 

de múltipla escolha, instrumento privilegiado do modelo.  

No caso da EJA, contudo, o desenvolvimento de sistemas de avaliação aplicados 

em larga escala e a disponibilização de informações relacionadas ao desempenho e 

eficiência desse segmento que possibilitem a consolidação de programas e projetos de 

qualidade voltados ao público jovem e adulto é bem diferente quando comparado à 

organização dirigida à Educação Básica regular.  

Diferentemente do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 6, ou do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 7

                                                 
6 Segundo dados da página eletrônica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), o Saeb é um sistema de 

monitoramento do ensino de base amostral, que tem como referência os alunos do ensino regular, tanto de 

escolas pública como privadas, que cursam a 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental (ou o 5º e 9º ano do 

ensino de nove anos) e a 3ª série do Ensino Médio, de todas as unidades escolares do país. A partir de 

2005, o Saeb passou a ser composto de dois instrumentos de avaliação: a avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Anresc), divulgado com o nome de Prova Brasil, que tem por objetivo examinar os 

, a única avaliação federal externa dirigida 
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especificamente à EJA é o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens 

e Adultos (Encceja), criado em 2002, com o objetivo de mensurar o desenvolvimento de 

competências e habilidades dos sujeitos que não frequentaram a escola regular na idade 

adequada, mas que com esse exame têm a possibilidade de adquirir a certificação de 

conclusão mediante a aprovação em testes correspondentes aos anos finais do Ensino 

Fundamental e Médio8

O artigo 38 da LDB 9394/96 diz que os sistemas de ensino terão sob a sua 

responsabilidade os cursos da EJA e os exames supletivos. Os cursos podem tanto ser 

na esfera da “oferta da educação regular para jovens e adultos” (art.4, VII), quanto no de 

“oportunidades apropriadas (...) mediante cursos (regulares) e exames (supletivos)” 

(art.37, §1º). 

. 

                                                                                                                                               
estudantes das 4ª e 8ª séries de todas as escolas públicas do país, e a Avaliação Nacional da Educação 

Básica (Aneb), que mantém as mesmas características do Saeb e, por isso, ainda é divulgada com o nome 

deste último. 

Também a partir da edição de 2005, os dados produzidos pela Prova Brasil e pelo Saeb passaram a 

ser utilizados, em concomitância com o Censo Escolar, para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb), indicador criado para monitoramento do sistema público de ensino combinando 

dado sobre o fluxo escolar, isto é, a promoção, retenção e evasão dos estudantes no sistema escolar, e as 

pontuações alcançadas nos exames aplicados no final de cada etapa do sistema de ensino. 

 
7 Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, que tem recebido grande destaque nos meios de 

comunicação em massa desde que se tornou uma forma complementar ou substitutiva aos exames de 

ingresso ao Ensino Superior e cujas últimas edições foram atingidas por problemas de ordem operacional 

relacionados à segurança e impressão dos instrumentos, é caracterizado por ser uma avaliação voluntária 

oferecida anualmente aos estudantes que estão concluindo o Ensino Médio ou já o terminaram. Em suas 

provas atuais, o Enem aborda quatro diferentes competências (Linguagens e Códigos, Matemática, 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas) para aferição da capacidade de interpretação e de resolução de 

problemas dos participantes.  

Com a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), pelo Ministério da Educação, o Enem 

ganhou força e legitimidade social. Nesse sistema, o Enem é colocado como prova única de seleção para 

diversas instituições do Ensino Superior, públicas e privadas, em um processo centralizado de oferta de 

vagas. Na realidade, como colocado por Veloso (2011), o Enem foi concebido como um instrumento de 

indução de uma reforma do currículo do Ensino Médio, na direção de um foco maior em competências, 

em contraposição à natureza enciclopédica da maioria dos vestibulares. 

 
8 A partir de 2012, o Encceja deixou de ser um instrumento para certificação da conclusão do 

Ensino Médio e essa função foi atribuída ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  
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O §2º do artigo 37 prevê que as práticas de vida, os conhecimentos e as 

habilidades dos alunos da EJA serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Desse 

modo, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), desenvolveu as Matrizes de Competências e 

Habilidades para referência da avaliação e, em julho de 2002, lançou o Exame Nacional 

de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Encceja: uma avaliação 

destinada às pessoas matriculadas ou não na escola, que se encontram acima da faixa 

etária própria para cursar o ensino regular e ainda não o concluíram. A certificação de 

conclusão do Ensino Médio para os estudantes com 18 anos completos é ofertada por 

meio do Enem. 

O exame é realizado com o propósito de permitir às secretarias estaduais e 

municipais de Educação seu uso como instrumento de certificação de conclusão dos 

níveis fundamental e também como ferramenta de avaliação dos programas de educação 

de jovens e adultos. 

O Encceja foi aplicado em 2002 com reduzida participação e, em 2003, o Inep 

decidiu suspender o exame para reavaliação. Os materiais didáticos disponíveis, a 

Matriz de Competências e Habilidades que referenciam a avaliação e as formas de 

análise dos dados estatísticos também sofrerão revisão.  

Segundo o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), cabe às Secretarias Estaduais de Educação, que aderirem ao exame, 

definirem como utilizarão os resultados obtidos pelos candidatos que solicitarão 

certificação, bem como a responsabilidade pela emissão, quando for o caso, da 

certificação no nível de conclusão do Ensino Fundamental, em cumprimento ao 

disposto no inciso VII, do artigo 24, da Lei nº 9.394/96 (LDB). 

A adesão ao Encceja por parte dos governos é voluntária. Cada Secretaria de 

Educação decidirá como os resultados da avaliação serão utilizados e divulgados. 

Para que os interessados possam se preparar para o exame, o Inep disponibiliza, 

em sua página, o material didático pedagógico de apoio aos candidatos e professores 

que é composto de um volume introdutório, quatro volumes de orientações aos 

professores, oito volumes de orientações para o estudante (quatro para o ensino 

fundamental e quatro para o ensino médio), assim como a Matriz de Competências e 

Habilidades que serve de referência para a elaboração dos itens das provas e a análise 

dos resultados. 
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No entanto, os resultados do Encceja são bloqueados aos participantes, que 

acessam seu boletim por meio de login e senha. Na página do Inep na internet, não são 

disponibilizados bancos de dados gerais ou os microdados para consulta e estudo do 

público externo. 

Além disso, uma das principais discussões quanto à metodologia das avaliações 

educacionais de larga escala é a definição de padrões de comparação, de referências 

para a compreensão dos resultados obtidos ano após ano e entre as etapas escolares 

participantes. Assim, enquanto o Saeb consolida-se como principal referência para a 

avaliação das competências leitora e matemática por sua abrangência, pelo uso da 

Teoria de Resposta ao Item para o cálculo dos resultados e da escala de proficiência 

para a análise dos mesmos, o Encceja é criticado por não ser um exame censitário e por 

estar vinculado mais a processos de certificação do que de aferição da aprendizagem. 

Assim, apesar de o Encceja ser parte integrante do conjunto de avaliações do 

MEC, suas aplicações não permitiram a criação de um sólido banco de dados que 

permitisse o desenvolvimento de uma escala de proficiência para análise pedagógica 

dos dados e o monitoramento dos resultados obtidos ao longo dos anos. O Encceja ainda 

não publica amplamente seus resultados, o que impossibilita a análise e a crítica da 

sociedade civil e acadêmica, servindo, portanto, à função de máquina certificadora de 

conclusão do Ensino Fundamental e Médio.  

Não havendo, portanto, uma avaliação do governo federal voltada ao diagnóstico 

do desenvolvimento de competências e habilidades ao público da EJA, cujos dados e 

processos poderiam auxiliar o propósito deste trabalho – analisar se a realização de 

avaliações externas em turmas de EJA contribuiria (ou não) com a organização e o 

desenvolvimento de sistemas educacionais com maior qualidade e organização para 

jovens e adultos –, o objetivo foi conhecer um projeto de avaliação educacional de larga 

escala realizado por uma Fundação educacional com programa de EJA de abrangência 

nacional. As opções metodológicas e os procedimentos adotados para a execução dessa 

pesquisa estão expostos no capítulo seguinte. 
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Capítulo 2:  O caminho metodológico 
 

Como já evidenciado na introdução deste trabalho, esta pesquisa é desenvolvida 

com o intuito de elucidar o seguinte problema: a realização de avaliações externas na 

EJA contribuiria com o desenvolvimento de sistemas educacionais voltados a jovens e 

adultos com maior qualidade e organização? 

Nesse sentido, o objetivo geral do estudo proposto é o de compreender os 

possíveis aspectos que a execução de uma avaliação externa aplicada em larga escala é 

capaz de oferecer, tendo em vista o aporte à organização e ao desenvolvimento de 

programas educacionais voltados para jovens e adultos.  

Este estudo parte da hipótese central de que os dados fornecidos por uma 

avaliação educacional externa aplicada em larga escala, que diagnostique o nível de 

desenvolvimento de competências e habilidades em alunos de turmas da Educação de 

Jovens e Adultos, podem subsidiar a organização e o desenvolvimento de um sistema 

educacional mais sólido e de maior qualidade para esse público, desde que a realização 

dessa avaliação seja aceita pela comunidade escolar envolvida e seus resultados sejam 

por ela interpretados, refletidos e utilizados para o planejamento de ações de 

intervenção pedagógica e de gestão.  

 

2.1 Abordagem qualitativa 
A opção pela abordagem qualitativa para o desenvolvimento deste trabalho vem 

ao encontro do objetivo de investigar a avaliação educacional externa aplicada em larga 

escala para o público da EJA, com enfoque sobre a ação, os benefícios e as limitações 

desse processo. 

A ciência baseada em práticas de investigação e pesquisa, desenvolvida na Europa 

a partir do século XVI, criou e aprofundou processos metodológicos para a busca de 

explicações causais dos fatos e da compreensão da realidade, utilizando-se de 

informações obtidas por meio de diferentes recursos de coleta de dados que 

fundamentassem teorias e afirmações conceituais. 

A pesquisa científica, desse modo, é formada pelo reconhecimento do saber da 

história humana e do interesse do pesquisador em seguir mais além em suas análises 

para realizar novas descobertas e promover entendimentos mais apurados. Essa 
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atividade depende da formulação de concepções para orientação da ação investigativa, 

isto é, os procedimentos, os instrumentos e as técnicas necessários à conclusão do 

trabalho. Como coloca Chizzotti, 
[a pesquisa] é, em suma, uma busca sistemática e rigorosa de 
informações, com a finalidade de descobrir a lógica e a coerência de 
um conjunto, aparentemente, disperso e desconexo de dados [da 
realidade] para encontrar uma resposta fundamentada a um problema 
bem delimitado [pelo pesquisador], contribuindo para o 
desenvolvimento do conhecimento em uma área ou em uma 
problemática específica. (CHIZZOTTI, 2010, p. 19) 

 

Assim, a pesquisa científica caracteriza-se pela escolha de uma sistemática para 

explicar ou compreender os dados levantados. A opção por pesquisas qualitativas, 

contudo, são frequentemente motivos de objeção por muitos da comunidade científica. 

Sobre as pesquisas qualitativas, a principal recriminação feita por alguns autores 

diz respeito a uma faceta subjetiva que pode ser adotada por essa metodologia, 

evidenciando, assim, uma fragilidade científica na análise dos dados coletados. 

Respondendo a essa crítica, Stake (1982) argumenta que a subjetividade é um aspecto 

importante a ser considerado nas pesquisas e que, apesar de não poder ser eliminada, 

pode, sim, ser controlada pelo pesquisador. 

Sobre esse ponto, faz-se necessário ressaltar também que as pesquisas realizadas 

na área de Ciências Humanas e, principalmente, as educacionais, envolvem 

fundamentalmente, a ação humana e a influência de suas concepções, seus valores e 

seus julgamentos. Obviamente, não se pode abdicar do rigor científico, mas a presença 

da subjetividade humana na cautela e ponderação dos dados é um fator enriquecedor das 

análises. 

Há diversas metodologias que podem guiar o esforço investigativo de caráter 

qualitativo. Neste trabalho específico, é privilegiada a realização de um estudo de caso 

para análise da avaliação educacional externa aplicada em larga escala na Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

2.2 O estudo de caso 
Como parte integrante da abordagem qualitativa, neste trabalho é feita a opção 

pela realização de um estudo de caso sobre a avaliação educacional externa aplicada em 

larga escala na Educação de Jovens e Adultos. 
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O estudo de caso apresenta algumas características específicas, como a 

flexibilidade às novas descobertas durante a pesquisa, partindo-se do pressuposto de que 

o conhecimento não é algo acabado, mas uma construção e reconstrução constante; a 

“interpretação de um contexto”, isto é, a consideração das especificidades de um 

contexto determinado em que ocorreu determinado fato ou foi realizado determinado 

projeto; a utilização de diversas fontes de informação a fim de possibilitar o cruzamento 

das informações, confirmar ou rejeitar hipóteses, descobrir novos dados, afastar 

suposições ou levantar hipóteses alternativas; a representação de diferentes e 

conflitantes pontos de vista em um determinado contexto social, considerando-se que a 

realidade pode ser interpretada por meio de diferentes perspectivas, não havendo uma 

única que seja a mais verdadeira. 

A respeito da validade do estudo de caso, André (2007, p. 49-57) sugere ao 

pesquisador o trabalho em um período condensado de tempo, mas que considere 

diferentes pontos de vista sobre o problema estudado a fim de possibilitar ao leitor uma 

variedade de interpretações sobre o trabalho pesquisado. A autora afirma que não se 

deve partir do pressuposto de que a representação do real, colocada pelo pesquisador, 

seja a única ou a verdadeira, mas sim que os leitores poderão desenvolver suas próprias 

representações tão significativas quanto as do pesquisador. 

As qualidades do pesquisador para que ele desenvolva um bom estudo de caso 

devem ser: a tolerância à ambiguidade, a capacidade de saber conviver com dúvidas e 

incertezas, a sensibilidade – atentar-se a tudo, desde o aparente até a capacidade de 

captar o que não for óbvio, o poder de comunicação (empatia) e a habilidade de 

expressão escrita para poder pôr em palavras o que foi coletado. 

 

2.3 Etapas de desenvolvimento da pesquisa 
Para a realização do estudo de caso, os procedimentos adotados neste trabalho são 

os de (a) análise documental e (b) entrevistas semiestruturadas com gestores de uma 

Fundação educacional ligada a uma entidade financeira que desenvolveu um projeto de 

avaliação de seus cursos de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, no ano de 2009 – além, claro, do estudo bibliográfico referente aos 

temas tratados nesta pesquisa. 

A escolha pela abordagem qualitativa e o estudo de caso é bastante comum nas 

pesquisas da área de Ciências Humanas e, especialmente, na área educacional. Ela 
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compreende um conjunto de técnicas de interpretação que objetivam descrever e 

decodificar os componentes de um sistema. A opção dessa abordagem foi feita pela 

identificação com a definição dada por Maria Laura P. B. Franco (apud 

ABRAMOWICZ, 1996, p. 48) como aquela que “procura identificar as múltiplas 

facetas de um objeto de pesquisa (...) contraponto os dados obtidos aos parâmetros mais 

amplos da sociedade abrangente e analisando-os à luz dos fatores sociais, econômicos, 

psicológicos, pedagógicos etc.”, afinal, o objeto de estudo aqui é um projeto de 

avaliação externa para a EJA, cuja análise precisa considerar aspectos sociais, políticos 

e culturais do processo. 

Neste trabalho, uma das principais fontes para obtenção de dados são os relatórios 

desenvolvidos pela empresa que executou o projeto de avaliação nas turmas de EJA da 

Fundação selecionada. Esse material contém detalhes sobre a metodologia utilizada para 

a realização da avaliação, os resultados obtidos pelos alunos, as informações contextuais 

dos estudantes, detalhamentos sobre o projeto e instrumentos aplicados. 

A análise documental, como explicado por Neves (1996), é constituída pela 

apreciação de materiais que podem ser examinados (ou reexaminados) com vistas a uma 

interpretação diferente ou complementar. Ela pode oferecer uma base útil para outros 

tipos de estudos qualitativos e possibilita que a criatividade do pesquisador dirija a 

investigação por enfoques diferenciados.  

Na análise documental ainda foram utilizados materiais oficiais, como a 

Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, no 9.394/96 e documentos de instituições como a ONG 

Ação Educativa e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O estudo inclui ainda a realização de entrevistas semiestruturadas com dois 

gestores da Fundação selecionada, para as quais foi elaborado um roteiro com questões 

abertas, que permitirá aos entrevistados a oportunidade de relatar livremente sua 

percepção sobre os assuntos propostos. Esses gestores foram os principais profissionais 

da Fundação responsáveis por organizar o projeto perante a empresa contratada para 

execução logística, estudar os resultados da avaliação desenvolvida, planejar a 

divulgação dos dados à comunidade participante e estruturar as ações de intervenções 

constatadas como necessárias. 

O objetivo ao priorizar a entrevista semiestruturada é o de obter a percepção dos 

sujeitos participantes do projeto de avaliação da EJA, sua avaliação pessoal e se alguma 

intervenção pedagógica ou de gestão foi realizada a partir dos resultados apresentados. 
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A escolha dos entrevistados baseou-se na atuação profissional deles, pois sua função 

exigiu direto engajamento na execução e na articulação do projeto. 

O projeto de avaliação das turmas da EJA, contudo, tem uma importância 

subsidiária para o desenvolvimento do estudo, ao auxiliar na elucidação do problema de 

pesquisa. 

Para a realização das entrevistas semiestruturada, este projeto conta com a 

participação de dois gestores da Fundação que realizou o projeto de avaliação externa 

em larga escala de suas turmas de EJA. No capítulo 4 deste material são apresentados os 

perfis dos entrevistados (idade, gênero, tempo de trabalho na instituição, formação 

acadêmica) e também as percepções ao seguinte roteiro de entrevista: 

 

 

1. Qual foi a finalidade do projeto de avaliação educacional externo nas turmas de 

EJA? 

2. O projeto atingiu as expectativas? 

3. Houve continuidade no processo de avaliação? 

4. Como ocorreu o projeto? (organização, aplicação, recebimento dos resultados) 

5. Os resultados foram analisados pela equipe da Fundação educacional? Como? 

Por quem? Quais os procedimentos utilizados? 

6. O que mais chamou a atenção nas informações produzidas (potencialidades e 

limites dos indicadores)? 

7. Os resultados foram comunicados aos demais membros da comunidade escolar? 

8. As informações produzidas forneceram subsídios para o planejamento e a 

tomada de decisão sobre encaminhamentos a serem dados às unidades da 

instituição?  

9. Quais tipos de resultados foram considerados mais úteis? 

10. A partir dos resultados das avaliações, foram propostas ações específicas para o 

funcionamento das aulas e para a melhoria da qualidade do ensino? Quais? 

 

Por meio dessas questões e com base no problema e nos objetivos da pesquisa, os 

depoimentos dos participantes são aqui organizados segundo as seguintes categorias de 

análise do processo de avaliação educacional externo aplicado em larga escala: 
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• Compreensão acerca dos propósitos da avaliação externa nas turmas de 

EJA. 

• O envolvimento da comunidade escolar. 

• Conhecimentos acerca dos aspectos metodológico da avaliação. 

• Uso das informações produzidas pela avaliação. 

 

Uma vez elucidado o processo metodológico seguido nesta pesquisa, o capítulo 

seguinte apresenta o perfil da Fundação educacional investigada, assim como as 

principais características e análises do projeto de avaliação educacional externo 

realizado em suas turmas de EJA no ano de 2009. 
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Capítulo 3:  O projeto de avaliação das turmas de EJA da Fundação 

educacional: descrição e análise 
O objetivo desta seção é apresentar e analisar aspectos do projeto de avaliação das 

turmas de EJA da Fundação educacional ligada a uma instituição financeira, e 

executado por uma empresa de assessoria educacional focada no desenvolvimento de 

avaliações. Aqui são abordados o trabalho da Fundação no âmbito educacional, a 

organização do projeto de avaliação e a metodologia nele empregada. 

 

3.1 A Fundação educacional: apresentação da instituição 
A Fundação educacional selecionada para o estudo de campo deste trabalho foi 

criada na década de 1960 com o objetivo de proporcionar educação e profissionalização 

a crianças, jovens e adultos, ao atender populações economicamente desfavorecidas e 

desprovidas dos mais elementares serviços de assistência, num período em que ainda os 

termos “responsabilidade social empresarial” e “organização do terceiro setor” não 

estavam tão populares como nos dias de hoje. 

A primeira escola, instalada no município de São Paulo, foi inaugurada no final da 

década de 1960. Atualmente, são 40 escolas em todos os estados brasileiros e no 

Distrito Federal, com atendimento de mais 100 mil alunos em 2009. A rede de escolas 

da Fundação oferece atendimento à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 

Médio, Educação Profissional Técnica e Educação de Jovens e Adultos. Esta última, 

especificamente, foi instalada a partir da década de 1980. 

O Gráfico 1 apresenta as proporções do atendimento oferecido pela Fundação. 
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Gráfico 1: Atendimento da Fundação por modalidade de ensino, 2009 
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No ano de realização do projeto de Avaliação, a Fundação investigada atingiu o 

patamar de 20 mil alunos na Educação de Jovens e Adultos. Atualmente, este segmento 

é estruturado em três partes: Nível I (Alfabetização), Nível II (Ensino Fundamental) e 

Nível III (Ensino Médio). Sua missão é reduzir o índice de analfabetismo no país nas 

comunidades onde se localizam as unidades escolares da instituição. A cada ano é 

previsto o cumprimento de no mínimo 200 dias letivos. 

Especificamente para as turmas dos níveis II e III, além das aulas presenciais, há a 

organização também de aulas a distância, com vídeos para o desencadeamento de 

situações problematizadoras relacionadas ao cotidiano dos alunos e material didático 

para acompanhamento das atividades.  

 

3.2 O projeto de avaliação das turmas de EJA da Fundação educacional 

3.2.1 Os testes cognitivos 

A avaliação realizada nas turmas de EJA da Fundação educacional investigada 

pode ser considerada essencialmente criterial, uma vez que sua principal característica 

reside na apreciação do grau de consecução dos objetivos do ensino, feito em função 

das realizações individuais de cada aluno. Contudo, também apresenta aspectos de uma 

avaliação normativa, por possibilitar, pela metodologia de equalização feita pela Teoria 

de Resposta ao Item, a comparação dos resultados entre instituições da Fundação e 

outras unidades escolares do país. 
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Sobre avaliação criterial, Afonso (2009) coloca: 
 
A avaliação criterial também deve ser concretizada mediante provas 
ou testes deliberadamente construídos com preocupações técnicas e 
metodológicas, obedecendo aos requisitos normais, nomeadamente em 
termos de garantia de validade e fidedignidade. A avaliação criterial é 
ainda a modalidade de avaliação que dá mais garantias de que são 
realizadas quer a transmissão quer a aprendizagem das chamadas 
competências mínimas necessárias ao mundo do trabalho e, ao mesmo 
tempo, é a modalidade de avaliação pedagógica que permite um 
maior controlo central por parte do Estado. (AFONSO, 2009, p. 35) 

 

É importante destacar que a análise dos relatórios da avaliação educacional não se 

debruçou sobre aspectos específicos de desempenho dos alunos, mas sim sobre a 

organização do projeto e a metodologia utilizada no desenvolvimento dos tipos de 

indicadores calculados. A ausência de informações sobre esses resultados não altera, ou 

pouco afeta, a elucidação do problema principal da pesquisa.  

Participaram desse projeto de avaliação as unidades escolares com alunos 

matriculados na EJA nos níveis I (Alfabetização), II (Ensino Fundamental) e III (Ensino 

Médio). Para as turmas de Nível I foram aplicados testes da área de Linguagens e 

Códigos, Redação e Matemática. Para as dos níveis II e III, além dessas, também foram 

montadas provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza.  

Para cada etapa de ensino, a Fundação educacional determinou sua própria Matriz 

de Referência para Avaliação da EJA, construída com base no currículo adotado pela 

instituição, mas também referenciada nas matrizes das avaliações oficiais do país, como 

a da Prova Brasil, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Levando em 

consideração as especificidades que o público da EJA apresenta, como idade e níveis 

socioculturais variados entre os estudantes, a Matriz expressa as competências e as 

habilidades tidas como essenciais de serem desenvolvidas para que o aluno possa ser 

social, cultural e economicamente inserido no contexto contemporâneo mundial. 

Em todos os testes aplicados, segundo relatório da avaliação, foram utilizados 

itens9

                                                 
9 Segundo o relatório do projeto analisado, o termo “item” nas avaliações educacionais externas 

aplicadas em larga escala comumente é utilizado como sinônimo de “questão”, “pergunta”. Contudo, no 

entendimento especializado sobre avaliação externa há uma diferença entre esses termos: enquanto 

questões são perguntas dotadas apenas de valores pedagógicos, normalmente utilizadas em provas 

 já pré-testados pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) provenientes do banco de 

empresa de assessoria educacional e do banco do Encceja.  
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Os critérios metodológicos de produção dos testes de avaliação (com o uso de 

uma Matriz de Referência baseada nos documentos oficiais do Enem e do Encceja e a 

inclusão de itens pré-testados), a apresentação dos resultados dos alunos em escalas que 

permitam a comparação entre instituições e a análise do domínio de competências e 

habilidades pelos alunos correspondem também à descrição de Afonso (2009) no que 

compete uma avaliação criterial. E por ser uma avaliação criterial, segundo o autor, o 

projeto desenvolvido pela Fundação apresenta potencial para ser utilizado como um 

instrumento facilitador do diagnóstico das dificuldades, da programação de atividades e 

dos juízos de promoção ao longo do percurso escolar.  

No relatório analisado, os resultados cognitivos dos alunos da EJA da Fundação 

investigada foram apresentados por meio de gráficos e tabelas seguindo duas formas de 

análise: a distribuição dos alunos em quatro níveis de uma escala de proficiência (ou 

escala de notas) que varia de 0 a 500 pontos (para as áreas de Linguagens e Códigos e 

Matemática), a saber, Abaixo do Básico, Básico, Proficiente e Avançado10; e para as 

demais áreas do conhecimento aferidas, utilizaram a mesma metodologia de divulgação 

de dados que faz o Encceja, alocando os alunos em uma escala que varia de 60 a 180 

pontos, dividida em apenas dois níveis (acima e abaixo da proficiência 10011

                                                                                                                                               
escolares, vestibulares e concursos públicos, itens têm agregado a esse valor pedagógico as análises 

estatísticas sobre as respostas que lhes são dadas. Essas análises relacionam diretamente uma maior 

competência do aluno à sua maior probabilidade de acertar o item, atestando a proficiência desse aluno na 

área avaliada. Assim, ao aplicar um conjunto de questões, o objetivo normalmente é identificar quantas 

delas o respondente acerta. Já ao aplicar um conjunto de itens, o que está em jogo é quais ele acerta 

(independentemente da quantidade), para identificação do que o respondente sabe, por meio do uso de 

cálculos matemáticos, como os da Teoria de Resposta ao Item (TRI). 

). 

 
10 Segundo informações do relatório, os alunos classificados no nível Avançado dominam 

completamente os conhecimentos e as habilidades esperadas para seu estágio escolar e estão aptos a 

utilizá-los em situações de maior complexidade. Os de nível Proficiente demonstram sólido 

conhecimento de conteúdos e habilidades do ano que cursam e podem continuar com sucesso seus 

estudos nas etapas posteriores em que o ensino está organizado. Já os alunos do nível Básico demonstram 

domínio parcial da competência, necessitando melhorar o desempenho. Finalmente, os alunos do nível 

Abaixo do Básico têm conhecimentos rudimentares da competência, insuficientes para o estágio escolar 

em que se encontram. 

 
11 A posição 100 da escala de proficiência do Encceja é o ponto sugerido pelo Inep para 

certificação dos alunos no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 
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Na avaliação desenvolvida, segundo informações do relatório, os níveis da escala 

de proficiência foram determinados por metodologias estatísticas e pedagógicas que 

refletiram sobre o status cognitivo dos alunos, a fim de permitir a comparabilidade dos 

dados de diferentes instituições educacionais e orientar a organização das atividades 

pedagógicas.  

O uso de escalas de proficiências para publicação dos dados dos alunos de EJA 

utilizadas no projeto investigado foi uma opção análoga às formas de análise de 

resultados feitas por outras avaliações educacionais, como a Prova Brasil e o Pisa. No 

projeto de avaliação da Fundação, as escalas foram utilizadas para a comparação do 

desempenho dos estudantes avaliados com os resultados nacionais, por meio da 

publicação do percentual de indivíduos em cada nível de proficiência.  

Segundo Michael Scriven (1973), quando se fala de avaliação externa, deveria ser 

dada uma ênfase muito grande ao aspecto comparativo da avaliação, que, sobretudo, 

deve evidenciar quão bem se saiu o objeto que está sob análise, em comparação com 

outros objetos que estão disponíveis. Por isso a principal tarefa da avaliação educacional 

consiste, do ponto de vista do autor, na identificação das comparações mais importantes 

a serem feitas. É importante destacar que, apesar da comparação feita entre os dados da 

Fundação educacional e os dados do país, a maneira como foram apresentadas as 

informações no relatório analisado não permite ao leitor o ranqueamento das unidades 

escolares avaliadas ou dos alunos participantes, pois, em vez da divulgação de uma nota 

numérica, são colocados os quantitativos relativos e absolutos de indivíduos nos níveis 

de proficiência. 

Complementarmente aos resultados cognitivos dos alunos, o relatório do projeto 

de avaliação analisado é constituído também por análises de contextualização, com 

tabelas que indicam as proficiências médias dos alunos, nas áreas de Linguagens e 

Códigos e Matemática, segundo determinados grupos, definidos segundo gênero, 

origem étnica, nível socioeconômico e nível sociocultural. Essas informações sobre os 

alunos foram coletadas por meio dos questionários contextuais aplicados no projeto, a 

serem abordados mais adiantes neste capítulo. Pela leitura do material, é possível 

concluir que o objetivo desses dados é permitir uma interpretação sobre a equidade da 

aprendizagem desses diferentes grupos sociais, por meio da verificação de diferenças 

muito expressivas entre as médias das proficiências obtidas. 

As demais informações que constam no relatório e são relacionadas aos dados dos 

testes cognitivos dos alunos são dotadas de um enfoque mais pedagógico. 
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Primeiramente, são relacionados os resultados de domínio dos alunos segundo as 

classificações da Matriz de Referência para Avaliação da EJA da Fundação, que 

possibilita a análise de quais habilidades são mais ou menos desenvolvidas entre os 

alunos. Em seguida, em um capítulo intitulado “Boletim Pedagógico”, foram elencadas 

as habilidades da Matriz demonstradas pelos alunos de cada nível de proficiência 

(Abaixo do Básico, Básico, Proficiente e Avançado). 

A publicação de relatórios constituídos tanto de dados com enfoque gerencial 

como pedagógico vem ao encontro do que é colocado por R. Bates et al. (1984), que 

considera que dois propósitos distintos podem ser relacionados à avaliação educacional: 

os que se relacionam com interesses e objetivos da administração e os que se relacionam 

com os objetivos e interesses pedagógicos. Contudo, esses propósitos não são 

necessariamente excludentes de um ou outro tipo de avaliação.  

Desse modo, uma vez que a avaliação externa é capaz de levantar dados sobre os 

resultados dos alunos em testes objetivos – trazendo informações sobre o 

desenvolvimento de competências e habilidades pelos alunos, ainda que limitada por 

seu foco quantitativo e tratamento estatístico e deixando a cargo da comunidade escolar 

uma análise mais qualitativa sobre os dados fornecidos – e informar aos responsáveis 

pelo programa educacional os problemas da realidade pedagógica, a avaliação externa 

também possibilita a identificação de pontos críticos no desempenho escolar dos 

estudantes, o que, como colocado por Gatti, Vianna, Davis (1991), deve ser um dos 

objetivos do diagnóstico de conhecimentos, para que possam ser corrigidos os 

desvirtuamentos do processo de ensino/aprendizagem e para que o projeto possa ser 

sustentável ao longo dos anos.  

3.2.2 Questionários contextuais aplicados à comunidade escolar 

Além de testes cognitivos, o projeto de avaliação das turmas de EJA da Fundação 

educacional investigada foi organizado também para a aplicação de questionários 

contextuais apresentados a alunos, professores e gestores das unidades escolares da 

instituição. Segundo dados do relatório, esses instrumentos eram constituídos de 

perguntas fechadas, em que os respondentes eram convidados a fornecer informações 

sobre seu meio social e econômico e também a sua percepção sobre os trabalhos 

desenvolvidos pela escola.  

De modo semelhante aos testes, as respostas oferecidas pelos sujeitos 

participantes foram analisadas pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) para o 
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desenvolvimento de indicadores. Os dados foram apresentados no relatório analisado 

por meio de gráficos de barras justapostas (histogramas), em que o valor do indicador 

(nota que varia de 0 a 10) de cada unidade é comparado com a distribuição das demais 

unidades da Fundação. Não constam, para essas informações, comparações com o perfil 

nacional das instituições de ensino. 

Os indicadores contextuais disponibilizados no material referem-se a: 

• perfil socioeconômico dos alunos; 

• perfil sociocultural dos alunos; 

• dedicação dos alunos aos estudos; 

• hábitos de leitura dos alunos; 

• autoavaliação do gestor sobre sua liderança; 

• autoavaliação do gestor sobre a efetividade de sua atuação; 

• percepção do gestor sobre a importância do Projeto Político Pedagógico; 

• percepção do gestor sobre o clima da escola; 

• percepção do gestor sobre as práticas de planejamento; 

• percepção do gestor sobre a estruturação do ensino; 

• percepção do gestor sobre a disciplina na escola; 

• expectativas do gestor quanto aos resultados; 

• percepção dos alunos sobre a equipe de gestão; 

• percepção dos professores sobre a equipe de gestão; 

• percepção dos professores sobre as dificuldades de aprendizagem; 

• percepção dos alunos sobre a atuação dos professores; 

• percepção dos alunos sobre a qualidade dos processos escolares; 

• percepção dos alunos sobre a qualidade das instalações e infraestrutura da 

escola; 

• motivação escolar dos alunos; 

• satisfação profissional do gestor; 

• satisfação profissional dos professores; 

• percepção dos professores sobre sua inserção no processo de tomada de 

decisão; 

• percepção dos professores sobre as condições de trabalho na escola; 

• expectativas dos professores quanto à continuidade de estudos de seus 

alunos. 
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Os indicadores disponibilizados no relatório do projeto de avaliação das turmas de 

EJA da Fundação educacional investigada relacionam uma grande quantidade de dados 

sobre fatores contextuais e também da organização escolar que estabelecem grande 

correlação com o processo de aprendizagem dos alunos. Nesse aspecto, a avaliação da 

EJA da Fundação coletou dados interessantes que auxiliam na interpretação dos 

resultados dos alunos nos testes cognitivos de modo mais “individualizado” a cada 

unidade escolar participante. Souza (2004) ressalta a importância da combinação de 

procedimentos de medida de rendimento escolar com o desenvolvimento de estudos de 

casos que visem apreender a escola em seu contexto para identificar as variáveis 

conjunturais que atuam nos processos de ensino e de aprendizagem e, assim, alunos, 

professores, gestores escolares, famílias, governos e sociedade podem utilizar os dados 

produzidos por uma avaliação para seus interesses e ações específicos.  

Conclui-se, desse modo, que os dados produzidos pela avaliação externa da 

Educação de Jovens e Adultos da Fundação podem contribuir para o desenvolvimento 

de políticas de gestão e de práticas pedagógicas em favor da melhoria da qualidade 

desse programa educacional.  

Contudo, como posto por Werle (2010), os dados que essas avaliações fornecem 

não têm o poder de transformar os procedimentos pedagógicos e de gestão sozinhos, 

mas sim fornecem dados úteis para a reflexão acerca do funcionamento do sistema. 

Dessa forma, o capítulo seguinte apresenta as análises das entrevistas realizadas com 

gestores do departamento de Educação de Jovens e Adultos da Fundação investigada 

para compreensão sobre as concepções desses profissionais que estiveram envolvidos 

com o projeto de avaliação educacional externa das turmas de EJA e também das ações 

que foram tomadas com base nos resultados apresentados. 
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Capítulo 4:  Entrevistas e análises dos dados 
 

Com o objetivo de obter a percepção de sujeitos diretamente envolvidos com o 

processo de avaliação educacional externa em turmas de EJA, foram realizadas duas 

entrevistas semiestruturadas com gestores que trabalham no departamento de Educação 

de Jovens e Adultos da Fundação investigada. Esses participantes foram os responsáveis 

por interpretar os resultados da avaliação desenvolvida, além de gerenciar o 

desenvolvimento de intervenções pedagógicas e de gestão. A escolha dos entrevistados 

baseou-se justamente na atuação desses profissionais, uma vez que seus cargos exigiam 

seu direto engajamento na execução e na articulação do projeto. 

É importante destacar que não se debruçou, na análise a seguir, sobre aspectos 

específicos de desempenho dos alunos. A ausência de informações a respeito desses 

resultados não altera, ou pouco atinge, a elucidação do problema principal da pesquisa. 

Para tanto, os depoimentos prestados pelos entrevistados trazem informações relevantes.  

A partir da realização das duas entrevistas feitas – os depoentes são aqui 

identificados como Participante A e Participante B –, foram destacadas as falas 

apresentadas nos próximos subcapítulos, categorizadas com base em assuntos propostos 

nas perguntas e no objetivo da pesquisa: 

 

1. Compreensão acerca dos propósitos da avaliação externa nas turmas de 

EJA 

2. O envolvimento da comunidade escolar 

3. Conhecimentos acerca dos aspectos metodológico da avaliação 

4. Uso das informações produzidas pela avaliação 

 

Os entrevistados selecionados informaram a seguinte caracterização: 

 

Participante A: 

Idade: 48 anos 

Gênero: feminino 

Tempo de trabalho na instituição: 15 anos 

Formação acadêmica: Pedagogia com especialização em Gestão Educacional 
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Participante B: 

Idade: 43 anos 

Gênero: masculino 

Tempo de trabalho na instituição: 9 anos 

Formação acadêmica: Pedagogia e Mestrado em Educação 

 

4.1 Compreensão acerca dos propósitos da avaliação externa nas turmas 

de EJA 
Partindo-se do pressuposto que o entendimento sobre os objetivos de uma 

avaliação educacional externa aplicada em larga escala influencia as decisões sobre o 

que fazer com as informações produzidas por estas, buscou-se captar a percepção dos 

gestores do departamento de Educação de Jovens e Adultos da Fundação educacional 

investigada a respeito da finalidade do projeto de avaliação de suas expectativas 

enquanto profissionais diretamente envolvidos com o público da EJA. 

Acerca dos propósitos da realização do projeto de avaliação educacional externa 

aplicada em larga escala, os gestores declararam: 

 

A Fundação decidiu fazer uma avaliação desse tipo com 

os alunos da EJA devido à complexidade do programa 

que estávamos montando em diversas unidades do país. 

Fazer avaliações com questões fechadas, simulados, testes 

desse tipo já era praxe dos outros departamentos 

educacionais [ensino fundamental e médio regular], mas 

para EJA, não. Em 2009 fizemos a primeira avaliação 

para tentarmos entender em que ponto estavam os 

alunos... Sabíamos que os dados trariam uma grande 

heterogeneidade entre as regiões que atendemos... Há 

lugares com maior infraestrutura do que outras... Mas 

não tínhamos nenhum dado que nos indicasse se o 

programa estava dando certo, se os alunos realmente 

estavam aprendendo, se o material estava bom, se o 

professor estava conseguindo fazer o seu trabalho. Quer 
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dizer, nós tínhamos os dados das avaliações que o 

professor fazia, cada um deles nos mandava relatórios de 

rendimento e nós também controlamos os acessos dos 

alunos no portal, para ver se ele faz os exercícios, assiste 

as videoaulas... Mas esses relatórios do professor eram 

bastante subjetivos, normal, e os dados do portal eram 

limitados. Por isso a ideia de fazer a avaliação era 

justamente para gente conhecer melhor e complementar 

os dados que as nossas avaliações já traziam. 

(Participante A) 

 

Olha, confesso que quando pensamos em fazer essa 

avaliação da EJA ficamos bastante inseguros... Eu fiquei 

pelo menos! Nós já tínhamos a Matriz de Referência para 

Avaliação da EJA, as provas internas eram pautadas pela 

Matriz, mas precisávamos de mais dados. Daí foi que veio 

a ideia de procurar uma assessoria para executar a 

avaliação, mas tudo dentro dos nossos materiais. Foi um 

trabalho grande, mas a gente precisava de mais dados 

para comparar as unidades da Fundação, ter uma 

perspectiva geral, e descobrir se o que a gente esperava 

que fosse feito estava realmente sendo feito. O nosso 

aluno também participa de outras avaliações, faz Enem, 

faz Encceja, para conseguir os certificados que ele 

precisa. Mas essas avaliações não traziam muitos dados 

que respondessem as nossas perguntas, trabalhamos com 

muitas unidades, e também não eram todos os alunos que 

faziam. Por isso precisávamos fazer uma avaliação nossa. 

(Participante B) 

 

Os depoimentos dos participantes guardam certa proximidade quanto ao propósito 

de se realizar uma avaliação educacional externa aplicada em larga escala em suas 

turmas de EJA. Ambos identificam dois aspectos relevantes: a necessidade de obterem 

mais dados sobre o rendimento dos alunos e a questão da comparação entre as unidades 
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da Fundação. Os participantes destacam, primeiramente, a complexidade de seu 

programa de EJA, que se estende por diversas unidades do país, e que a coleta de dados 

proveniente de relatórios de profissionais das unidades e dados estatísticos de acesso ao 

portal online com materiais do curso era considerada insuficiente para a análise sobre o 

rendimento dos alunos e a efetividade do trabalho a que se propuseram realizar. A 

comparabilidade dos dados de cada unidade também é indicada por ambos como algo 

importante para que se construísse uma perspectiva geral de seu programa educacional. 

Outro aspecto levantado pelo Participante B é o que as avaliações oficiais (ele cita 

dois exemplos de avaliações do Governo Federal: o Enem e o Encceja) não traziam os 

dados almejados pelos gestores da Fundação e que, por isso, a realização de uma 

avaliação própria, que dialogasse com seus processos e materiais, era necessária. Tal 

percepção pode indicar o aprofundamento da fixação da cultura avaliativa na instituição 

e também a compreensão de que esta é capaz de fornecer informações que contribuam 

para a gestão do programa educacional desenvolvido. 

Ao longo das entrevistas, as avaliações educacionais externas realizadas pelo 

Governo Federal foram novamente trazidas à tona: 

 

Você sabe... Fazer todo o projeto de avaliação [das turmas 

de EJA], com aplicação concomitante em todas as 

unidades, foi difícil na época. Não sabíamos exatamente 

como seria feito, nossa equipe aqui de São Paulo era 

responsável pela aplicação e recebemos o treinamento da 

empresa que nos assessorou e isso ajudou. O ideal mesmo 

seria se pudéssemos usar os dados das avaliações do 

governo, né? Mas elas não nos dizem muito. Elas nos dão 

um número, mas não explicam como chegaram ali. A 

gente sabe bem como todas as escolas que temos são 

diferentes. Eu viajo muito, faço reuniões, faço visitas... E 

quando olhava os resultados da avaliação do governo, 

percebia que eles não evidenciavam o que estava por trás. 

(Participante A) 

 

Quando a Fundação liberou para gente fazer uma 

avaliação externa na EJA, a gente sabia que queria algo 
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diferente das avaliações que até então nós conhecíamos. A 

equipe do Fundamental e Médio [regular] sabe bem: é 

difícil entender os resultados da Prova Brasil. Agora todo 

mundo só fala de Enem, mas pouca gente realmente 

entende. Um dos aspectos mais legais do nosso projeto 

foram os questionários socioeconômicos que os alunos, 

professores e os diretores das unidades responderam 

junto com a prova. Aquilo ajudou muito para gente 

entender que há muitos aspectos do entorno da sala que 

mexem com o resultado do aluno. Muito mais do aluno de 

EJA! Tem infraestrutura, gestão, organização, cultura, a 

história do cara... Tudo isso faz a diferença na nota do 

aluno. (Participante B) 

 

Portanto, se de um lado os Participantes aderem à avaliação educacional externa, 

por outro também observam alguns limites provenientes de diferentes processos de 

avaliação e da forma de divulgação de seus resultados. Eles constatam a grande 

diversidade de aspectos sociais, culturais, organizacionais, dentre outros, que 

influenciam a aprendizagem do aluno e o resultado da avaliação e como as avaliações 

educacionais oficiais não evidenciam essa complexa combinação de elementos que 

devem ser levados em consideração no processo de tomada de decisões administrativas 

e pedagógicas do programa. 

Mais detalhes sobre a percepção dos Participantes sobre os questionários 

aplicados no projeto de avaliação da EJA são analisados a seguir. 

 

4.2 O envolvimento da comunidade escolar 
Como abordado no capítulo 3, o projeto de avaliação externa aplicada em larga 

escala das turmas de EJA da Fundação educacional investigada contou tanto com testes 

cognitivos como também com questionários contextuais aplicados a alunos, professores 

e gestores das unidades da instituição. A coleta dessas informações e a divulgação dos 

resultados da avaliação foram abordadas nas falas dos Participantes. 
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Para ajudar a gente na interpretação dos resultados da 

avaliação, os questionários foram aplicados aos alunos, 

professores e diretores das unidades da Fundação. Esses 

dados foram importantes para gente entender qual era a 

comunidade com que estávamos dialogando. Não 

adiantava ter só a nota da prova... Elementos que são 

para fora dos muros da escola, principalmente quando 

falamos de alunos de EJA, que já têm toda uma história de 

vida, fazem toda a diferença na hora de entendermos 

aquele número. Uma informação complementa e explica a 

outra. (Participante A) 

 

A gente aplicou questionários junto com as provas, mas 

pelos dados dos relatórios, alguns profissionais não 

responderam. É normal ter algum tipo de resistência do 

pessoal, ainda mais porque essa foi a primeira avaliação 

e a gente não tinha muita ideia de como eles reagiriam. 

Mas apesar de o resultado ter assustado – a gente viu lá 

que algumas unidades, enquanto o gestor dizia que estava 

tudo bem, o professor dizia que estava tudo mal –, mesmo 

assim a gente conseguiu entender como os dados sociais 

tinham muito a ver com o resultado. Foi aí também que a 

gente viu que tinha muita coisa para fazer. A nota do 

aluno no teste tinha muito a ver com o modo como que o 

professor se via no seu trabalho, a forma como o diretor 

lá comandava a equipe dele e também muito a ver com de 

onde vinha o aluno, claro... Era um quebra-cabeça 

gigante, mas que fazia sentido. (Participante B) 

 

Os depoimentos anteriores indicam a importância atribuída aos dados contextuais 

da avaliação educacional externa pelos gestores da Fundação. Perry (2009) defende que 

esse tipo de avaliação não é feita somente com a verificação da aprendizagem dos 

alunos, mas também por meio da análise contextual. 
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Fatores que podem interferir na construção e aquisição da 
aprendizagem são analisados através da aplicação de 
instrumentos contextuais, através de questionários 
dirigidos à escola, aos gestores, aos professores e aos 
alunos. [...] A análise contextual pode ser capaz de 
levantar dados sobre questões intraescolares importantes 
na compreensão das diferenças encontradas em relação à 
aferição da aprendizagem escolar. Através dessa análise de 
contexto a discussão sobre a questão da qualidade em 
educação é ampliada, pois é possível avaliar as condições 
que afetam positivamente ou negativamente na 
aprendizagem, e assim determinar formas de intervenção e 
aplicação de recursos. [...] Estudos sobre a análise 
contextual relacionada aos resultados dos testes cognitivos 
podem explicar as diferenças encontradas entre as escolas, 
entre os sistemas de ensino e entre regiões diferentes. Essa 
análise é fundamental e deve acompanhar qualquer tipo de 
classificação ou ranquemento proporcionado pela 
divulgação dos resultados das avaliações educacionais em 
larga escala (PERRY, 2009, p. 23-24).  
 

Dessa forma, a consideração dos dados provenientes da aplicação de testes 

cognitivos e de questionários contextuais em avaliações educacionais externas indica a 

possibilidade de uma compreensão mais ampla dos resultados e, consequentemente, seu 

uso no planejamento das ações. 

Quanto à divulgação dos resultados para a comunidade escolar, os gestores 

declararam: 

... Depois que recebemos os relatórios da avaliação, 

fizemos os estudos internos aqui do departamento para 

discutir como levaríamos os dados para o pessoal das 

unidades. No material a gente tinha toda a comparação 

das escolas, os resultados por turma, e tudo mais. Dava 

para ver que tinha escolas que trabalhavam melhor que 

outras, que os alunos foram melhores na avaliação... O 

que a gente decidiu fazer foi fracionar os dados por 

unidade e trabalhar em cada lugar, com um cronograma 

de reuniões. Aqui a gente fala com os gestores das 

unidades e eles falam com as suas equipes. A gente não 

trabalha sozinho.  

... Era parte do projeto que fosse enviado para a casa do 

aluno uma carta com seu boletim, para ele saber como 
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tinha ido na prova. A carta mostrava o nível que ele tinha 

atingido em cada prova e só. Mas os resultados de todas 

as turmas iam para o diretor da unidade. (Participante A) 

 

As equipes de todas as escolas estavam ansiosas com os 

resultados da avaliação. Alguns até ficaram nervosos, 

brigaram, mas demora um tempo para empresa nos 

entregar os relatórios e a gente também não podia ir 

distribuindo tudo sem antes estudar o material, cada 

pessoa interpreta de um jeito diferente!... A gente montou 

uma apresentação geral, mostrando os dados gerais da 

Fundação e falou com todo mundo para mostrar que esse 

era o nosso perfil, o [perfil] da instituição como um todo. 

Depois, aí sim, nós montamos todo um cronograma de 

reuniões, para falar com o gestor e mostrar os resultados 

da unidade dele. Eu sei que teve unidade que nem ligou, 

mas teve outras que queriam saber detalhes que a gente 

teve que ir estudar para responder depois... É assim, cada 

lugar é diferente... A ideia da reunião era apresentar os 

dados para interpretarmos junto com o pessoal da escola 

aquele número. Aí era montado um plano de prioridades, 

tanto das habilidades avaliadas nas provas e também dos 

aspectos gerais, do contexto, da organização da equipe. 

... Um dos lugares que a avaliação deu mais problema foi 

em uma escola que a diretora de lá não se conformava um 

ponto do relatório que dizia que os professores apontaram 

que não tinham muito apoio da gestão e estavam 

insatisfeitos. A mulher levou um susto, disse que aquilo 

estava errado, que o questionário não tinha sido bem 

feito. Mas daí, para aquela escola, a gente fez umas 

entrevistas com os professores e até com os monitores e 

viu que precisávamos mudar um pouco como as coisas 

estava sendo organizadas mesmo. (Participante B) 
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Os depoimentos apresentados revelam que os gestores da Fundação educacional 

tiveram a preocupação de retornar com os dados da avaliação externa para as unidades 

escolares participantes, por meio de reuniões, após um estudo interno desses dados. 

Segundo o Participante B, os impactos dos resultados foram diversos entre as equipes, 

evidenciando níveis diferentes de aceitação do processo.  

Na divulgação dos resultados de maneira separada por unidade, as condições 

objetivas enfrentadas por escolas, professores e equipe de gestão são, de certa forma, 

mais valorizadas e consideradas na interpretação dos dados. Desse modo, por mais que 

seja comum olhar a nota das escolas nos testes cognitivos, compará-los com o todo e 

ranqueá-los – reforçando assim os princípios de eficiência, competitividade e 

responsabilização que ditam um padrão a ser reproduzido em massa – não foi essa a 

opção feita pelos gestores da Fundação investigada. O envolvimento dos profissionais 

de cada unidade na interpretação dos resultados da avaliação e o planejamento conjunto 

das questões prioritárias associam os resultados dos testes aos aspectos intervenientes e 

às condições contextuais em que se dá a aprendizagem, oferecendo um sentido 

personalizado a uma medida padronizada produzida por cálculos estatísticos. 

 

4.3 Conhecimentos acerca dos aspectos metodológico da avaliação 
Nas falas dos Participantes, ficou evidente o esforço desses profissionais em se 

apropriar de aspectos técnicos e metodológicos da avaliação com o objetivo de 

compreender melhor os resultados e de como eles tinham sido produzidos. 

... Assim, nós já tínhamos a nossa Matriz de Referência 

para Avaliação da EJA, que a gente usava para guiar as 

avaliações da Fundação. A empresa [de assessoria 

educacional] então teve que montar a prova segundo o 

nosso documento, para gente ter certeza de que a 

avaliação conversaria com o conteúdo do curso e também 

com o público da EJA. Por isso os relatórios dos alunos já 

trouxeram os níveis de domínio segundo a nossa 

classificação, o que era essencial para gente. 

... Preparamos as unidades para aplicação, fizemos o 

treinamento da... [empresa de assessoria educacional], e a 

nossa equipe foi aplicar as provas. O maior cuidado que 
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eles tinham que ter era para não deixar ninguém tirar 

cópias das provas, porque os professores sempre querem 

ficar com um modelo do material para eles. Mas estava no 

nosso contrato que as questões eram sigilosas, então era 

um ponto de atenção da aplicação. Se bem que eu acho 

que os professores deveriam ficar com as provas, para 

entenderem como são estruturadas as questões, trabalhar 

com os alunos, enfim... 

... Depois os materiais foram enviados para a empresa, 

que era responsável pelas análises dos dados, os cálculos, 

e em seguir recebemos os relatórios. (Participante A) 

 

... A maior novidade para gente foi usar a TRI [Teoria de 

Resposta ao Item], que é a forma como o Saeb e o Enem 

calculam os resultados, mas na época a gente não sabia 

para o que servia e não entendia como era feita a 

correção. Então o... [nome do profissional] da ... [empresa 

de assessoria educacional] nos explicou que o ideal era 

mesmo usar a TRI para que os dados dos alunos tivessem 

comparabilidade, e também quando fizermos a próxima 

avaliação, os dados dessa prova de 2009 serão também 

comparáveis com a nova avaliação. (Participante B) 

 

Conhecer os aspectos técnicos que permitem uma interpretação mais segura dos 

resultados exige esforço e preparo da equipe de profissionais responsável pelo projeto 

de avaliação. Esse acesso à informação especializada referente à metodologia de 

avaliações externas aplicadas em larga escala estimula o desenvolvimento de estratégias 

para compreensão dos dados – como colocado pelo Participante A, que destacou os 

resultados publicados segundo a classificação presente na Matriz de Referência para 

Avaliação da EJA desenvolvida pela própria Fundação – e continuidade do projeto – 

como indicado pelo Participante B, que mencionou a importância da comparabilidade 

dos dados de diferentes aplicações de testes, o que contribui com o monitoramento do 

trabalho realizado. 
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Por outro lado, o depoimento do Participante A sobre a necessidade dos 

professores manterem exemplares da avaliação educacional externa “para entenderem 

como são estruturadas as questões, para trabalharem com os alunos” traz consigo a 

percepção de que aos alunos precisam ser ensinados os tipos específicos de perguntas 

que constituem as provas. Nessa perspectiva, dominar a habilidade de fazer as provas se 

torna mais importante do que o de desenvolver as habilidades prescritas na Matriz de 

Avaliação, que pauta a elaboração e a seleção das questões que compõem os testes.  

Esse tipo de “treinamento” dos alunos tira o foco do trabalho pedagógico em fazer 

com que os alunos dominem os conteúdos ensinados e os apliquem em diferentes 

contextos, transferindo-o para a necessidade de se obter uma “boa nota” na avaliação. 

Considera-se ainda que esse tipo de ação possa comprometer o desenvolvimento de 

trabalhos mais formativos dentro da sala de aula e incidir no currículo educacional 

como um mecanismo de controle autocrático que possa tirar a autonomia do trabalho do 

professor.  

 

4.4 Uso das informações produzidas pela avaliação  
As falas dos Participantes a seguir indicam o modo como as informações 

produzidas pela avaliação educacional externa realizada em 2009 foram utilizadas. Os 

depoimentos mostram que, ao buscar compreender os dados nos contextos das escolas, 

a instituição teve a possibilidade de elaborar planos de ação mais adequados (segundo o 

entendimento dos gestores) a cada caso. 

... O departamento estudou bastante os relatórios da 

avaliação para entender o que eram os níveis de 

desempenho, como os dados do contexto da unidade se 

relacionavam com as notas dos alunos e depois disso 

começamos a discutir o que tinha que ser feito... Os 

resultados não fugiram muito do que a gente esperava. 

Lugares que tinham mais infraestrutura tiveram índices 

melhores do que os outros mais precários. 

... As equipes das escolas participaram também da 

elaboração do plano de ação. A gente viu quais eram as 

habilidades que os alunos mais tinham dificuldade para 

serem priorizadas. Olhamos também para os indicadores 
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de percepção da comunidade, para também ver onde era 

necessário trabalhar. Cada unidade montou um plano e 

nós, aqui do departamento, ficamos com a incumbência de 

apoiá-los... Muitas escolas mostraram a necessidade de 

maior formação do professor e do gestor, por exemplo, e 

por isso nós montamos projetos de formação relacionados 

à didática, à gestão de equipes. (Participante A) 

 

As ações que precisavam ser feitas a partir dos resultados 

da avaliação foram definidas em conjunto com os 

profissionais de cada unidade. Eles indicaram a 

necessidade de cursos de formação, material 

complementar para trabalhar com os alunos, videoaulas 

específicas sobre as habilidades que os alunos tinham 

acertado menos... Foi uma enxurrada de pedidos e aqui a 

gente trabalha diariamente... Já montamos alguns 

projetos que eles solicitaram de formação, mas a coisa 

continua diariamente, o apoio tem que ser contínuo. 

(Participante B) 

Esses depoimentos revelam um aspecto político-administrativo da avaliação 

educacional externa: as informações trazidas diagnosticaram determinadas necessidades 

de melhoria do programa que impregnaram a cultura da gestão educacional da Fundação 

investigada. Foi exigido, portanto, um posicionamento dos gestores do departamento de 

Educação de Jovens e Adultos sobre como enfrentariam os dados apresentados. Assim, 

o passo seguinte à análise dos resultados, isto é, a ação para a melhoria da qualidade do 

programa, passou a ser uma prioridade entre esses profissionais. Contudo, é importante 

destacar que a inclusão dos profissionais das unidades escolares avaliadas para o 

desenvolvimento de um plano de ações conjunto dá indícios de que os resultados 

trazidos pela avaliação não foram tomados pelos Participantes como “verdades 

absolutas”, mas sim que o entendimento do contexto e a percepção dos profissionais 

diretamente envolvidos com os alunos da EJA eram fundamentais para a definição do 

que deveria ser feito. 

As ações desencadeadas pela análise dos dados da avaliação fizeram referência à 

formação dos professores, ao desenvolvimento de materiais complementares e à maior 
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organização gerencial das unidades. Essas ações têm o potencial de imprimir no 

programa de EJA da Fundação maior regulação, valorização dos profissionais, além de 

controle e racionalidade às decisões tomadas, conforme indica Barreto (2000), ao 

destacar que a avalição em larga escala permite não só a ampliação do controle do 

Estado sobre o currículo e as formas de regulação do sistema escolar, mas também 

sobre os recursos aplicados na área. Nesse aspecto, os imperativos da avaliação 

terminam por pressionar a formulação de currículos, os investimentos educacionais, o 

acompanhamento dos processos e o desenvolvimento de políticas para a área. 

 



68 
 

Conclusões e considerações finais 

A reflexão é um processo de conhecer como conhecemos, um ato de 
voltar a nós mesmos, a única oportunidade que temos de descobrir 
nossas cegueiras e reconhecer que as certezas e os conhecimentos dos 
outros são, respectivamente, tão aflitivos e tão tênues quanto os nossos 
(MATURANA E VARELA, 2001, p. 15) 

 

O paradigma da sociedade contemporânea é a mudança constante. Mudança dos 

processos de produção e das formas das relações sociais. Mudanças das tecnologias e 

das possibilidades de comunicação. Esse contexto fomenta, necessariamente, a 

flexibilidade dos processos educativos e das instituições escolares, não só aqueles que 

atendem crianças, mas também os que se dedicam a jovens e adultos fora da idade 

escolar. 

Em um mundo globalizado, a proposta é a de integrar e conectar sociedades, 

culturas e economias, em uma rede cujas partes se tornam interdependentes e 

constituem, assim, um sistema de trocas, acordos e cooperação. Contudo, essa dinâmica 

não ocorre de forma igualitária e harmônica, trazendo consequências como a pobreza, a 

exclusão social e a desigualdade de oportunidades. E, desse modo, cria-se uma 

expectativa muito grande em relação ao papel da educação em “preparar” para um 

mundo cheio de imprevisibilidades e competitividade. 

O discurso neoliberal, nos anos 1990, trouxe a concepção de educação como um 

bem coletivo, mas restringiu os investimentos do Estado nesse âmbito. Com um foco 

claro no desenvolvimento da educação regular, a Educação de Jovens e Adultos foi 

relegada a um plano secundário no conjunto das políticas e reformas educativas do país. 

Aqui, é importante destacar a compreensão de Freire sobre como o analfabetismo é uma 

expressão concreta de uma realidade injusta e não se refere apenas a um problema 

estritamente linguístico, pedagógico e metodológico, mas sim político. 

A educação brasileira, no último século, foi, por um lado, marcada pela ampliação 

das taxas de escolaridade e por uma redução do analfabetismo absoluto, mas por outro, 

pela evasão escolar e pelos baixos resultados nas avaliações externas aplicadas em larga 

escala. 

Hoje, é fundamental definir uma política que supere a concepção de EJA como 

um projeto “compensatório”, de caráter filantrópico, missionário e de caráter 

assistencialista. É preciso assegurar, por meio de políticas públicas, a continuidade dos 

sistemas educacionais voltados à EJA, associando-a a uma educação permanente, ao 
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longo de toda a vida, que permita ao indivíduo o exercício de uma cidadania ativa, de 

uma maior consciência de seus direitos humanos e maior preparo ao mundo 

contemporâneo e suas relações sociais e de trabalho. 

Nessas últimas décadas, a concepção geral que guiou as políticas públicas para 

EJA foi de caráter assistencialista, marcada por ações emergenciais, descontínuas e 

apoiada pela iniciativa privada e popular. E por isso, o processo educacional 

desenvolvido foi marcado por projetos que, por sua irregularidade, não conseguiram 

atingir seus objetivos: eliminar o analfabetismo, promover o desenvolvimento de 

competências e habilidades e permitir a inclusão social. 

Nesse cenário, o objetivo deste estudo foi o de compreender a possível 

contribuição que um sistema de avaliação externo aplicado em larga escala traz para a 

organização e o desenvolvimento de programas educacionais voltados para jovens e 

adultos. Para isso, foi analisado o histórico de desenvolvimento de projetos e programas 

voltados para a EJA no Brasil, os principais programas de avaliação desenvolvidos pelo 

Governo Federal brasileiro e, finalmente, um olhar específico sobre um projeto de 

avaliação de turmas de Educação de Jovens e Adultos de uma Fundação Educacional 

ligada a uma entidade financeira. 

Como ponto de partida desse estudo, considerei que os dados fornecidos por uma 

avaliação educacional externa aplicada em larga escala, que diagnostique o nível de 

desenvolvimento de competências e habilidades em alunos de turmas da Educação de 

Jovens e Adultos, podem subsidiar a organização e o desenvolvimento de um sistema 

educacional mais sólido e de maior qualidade para esse público, desde que a realização 

dessa avaliação seja aceita pela comunidade escolar envolvida e seus resultados sejam 

interpretados, refletidos e utilizados por esta para o planejamento de ações de 

intervenção pedagógica e de gestão.  

A opção metodológica foi pelo estudo de caso, uma vez que o objeto de pesquisa 

demandava a análise de diversas fontes de informação a fim de possibilitar o 

cruzamento dos dados para confirmar ou rejeitar a hipótese proposta por meio da coleta 

de diferentes e conflitantes pontos de vista em um determinado contexto social.  Para a 

realização do estudo de caso, os procedimentos adotados neste trabalho foram os de  

análise documental e entrevistas com gestores de uma Fundação educacional que 

realizou um projeto de avaliação de seus cursos voltados para a Educação de Jovens e 

Adultos no ano de 2009. 
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Este trabalho deu conta de responder às questões colocadas, confirmando a 

hipótese inicial do projeto. Foi destacada aqui a pertinência da avaliação educacional 

externa aplicada à Educação de Jovens e Adultos, desde que os gestores educacionais e 

a comunidade escolar estejam envolvidos com a interpretação dos resultados (o que 

demanda certo conhecimento técnico sobre a metodologia aplicada nesse tipo de 

avaliação, o que deveria, portanto, ser mais divulgado para o grande público) e o 

planejamento de ações que visem ao desenvolvimento de sistemas educacionais com 

qualidade e que permaneçam ao longo dos anos. Os procedimentos de medida do 

rendimento escolar associado a estudos contextuais, nesse ponto, são aqui considerados 

de grande valia para o processo de estruturação de sistemas educacionais voltados ao 

público jovem e adulto. 

Obviamente, para o sucesso do projeto de avaliação educacional externa aplicada 

em larga escala, é imperativo, o desenvolvimento de tecnologias e procedimentos 

adequados, como o uso da Teoria de Resposta ao Item, a elaboração de questões 

adequadas ao público avaliado, utilização de escala de proficiência e determinação de 

níveis de desempenho – técnicas já consolidados nas avaliações da educação básica, 

como o Saeb e Prova Brasil, mas que ainda necessitam ser aprofundadas para a avalição 

da Educação de Jovens e Adultos, incluindo o Encceja.  
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