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RESUMO

Este estudo teve como objetivo compreender como a avaliação da aprendizagem é experienciada na Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo 
em vista o interesse em abordar compreensivamente os modos como alunos, professora, pedagoga e coordenadora de uma escola pública 
municipal de Vitória-ES vivenciam a avaliação da aprendizagem no primeiro segmento da modalidade EJA, partindo de um recorte da história da 
avaliação no mundo, no Brasil, no Estado do Espírito Santo e no município de Vitória, entre o século XIX e os dias atuais. Para tanto, utilizou-se o 
método de inspiração fenomenológica pautado na hermenêutica de Heidegger, aberto à pesquisa qualitativa, e um estudo de caso, todos 
voltados à compreensão do fenômeno em estudo, com vistas à obtenção analítica do tema. Para obtenção de dados, foram utilizados os 
documentos legais referentes à avaliação da aprendizagem na EJA, as observações feitas no cotidiano da escola e a coleta de depoimentos. A 
interpretação e compreensão construídas a partir dos resultados obtidos nos possibilitaram chegar à identificação de três unidades de significado, 
aqui denominadas como: a) avaliação como classificação; b) avaliação como prática de dominação: seu “poder simbólico”; e c) o não avaliar 
como mascaramento do não ensinar. Pode-se, então concluir que a experiência de ter acompanhado a avaliação da aprendizagem em uma escola 
no período noturno na modalidade EJA permitiria várias possibilidades de síntese. Sabemos que esgotá-las seria impossível, por isso optamos por 
nos limitar a trazer para discussão alguns aspectos que consideramos capazes de contribuir para a compreensão das dificuldades que essa escola 
enfrenta em seu cotidiano para efetivar políticas de avaliação da aprendizagem comprometidas com a tarefa de promoção do homem, que é para 
Saviani a função da escola. A realidade apresentada está muito distante, ou melhor, na contramão de libertá-lo de toda e qualquer forma de 
dominação. Entre as considerações que conseguimos por ora apresentar, destacamos as que seguem abaixo.
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