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RESUMO 

 

O aluno precisa ser sujeito de sua avaliação e perceber que a mesma não é 
um processo excludente, e sim, uma forma de levá-lo a construção e 
reconstrução do seu conhecimento e consequentemente a superar suas 
dificuldades. 
Para isso, fez-se necessário analisar como a avaliação está sendo 
desenvolvida no processo ensino aprendizagem e quais as percepções dos 
alunos quanto ao método aplicado. 
Este trabalho foi realizado com os alunos do curso PROEJA – FIC Eletricista 
Instalador Domiciliar do IFSC campus Araranguá. Onde foi realizado um 
questionário e uma entrevista informal para que pudéssemos incorporar os 
dados coletados para a presente pesquisa. Pretende-se com essa pesquisa 
revelar caminhos para outras práticas no IFSC. 
 
 

Palavras-chave: Avaliação, Alunos, percepção, PROEJA. 
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ABSTRACT 

 

 

The student must be the subject of their evaluation and realize that it is not an 
exclusionary process, but rather a way to get him to construct and reconstruct 
their knowledge and thus to overcome his/her difficulties. 
For this, it was necessary to examine how the assessment is being developed 
in the learning process and what are the perceptions that the students have 
regarding the applied method. This work was carried out with the students of 
PROEJA - FIC Household Electrical Installer, in the IFSC campus of Araranguá. 
Where was carried out a questionnaire and an informal interview so we could 
incorporate the data collected for this research. 

 
 
Keywords: Evaluation, Students, perception, PROEJA. 
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Introdução 

Quando comecei a fazer a pós-graduação Especialização em PROEJA 

no Instituto Federal Campus Araranguá, surgiu o interesse pela temática da 

avaliação na educação de jovens e adultos. Para mim a avaliação tem um 

papel fundamental na educação, pois é através dela que podemos ver se de 

fato a educação se processa de forma democrática e participativa ou se ainda 

continua enraizada no autoritarismo docente. 

O percurso desse trabalho, por várias razões, tive a oportunidade de 

trabalhar com 4 orientadores. O que, por um lado foi válido, pela diversidade de 

ideias, de outro colocou-me em uma situação difícil devido ao tempo de 

realização. Faltando apenas dois meses e meio para o encerramento do prazo 

é que definiu-se o orientador atual. Não coloco isso aqui como desculpa ou 

justificativa para quaisquer erros ou defeitos dessa monografia, mas como 

contextualização da própria pesquisa. É, de certa forma, uma reflexão sobre 

como ela foi realizada. 

No primeiro encontro com o atual orientador, foi-me sugerido o tema: 

“Uma análise crítica do método avaliativo do plano do curso PROEJA_FIC 

Eletricista Instalador Domiciliar”. Fiquei um pouco insegura no início, pois não 

estava me sentindo preparada para fazer esse tipo de pesquisa, não via esse 

como o meu objetivo. 

Depois de refletir um pouco, propus mudar o tema, ainda que faltando 

tão pouco tempo para a apresentação (aproximadamente um mês e meio). 

Mesmo sabendo que seria uma tarefa difícil, mudamos o tema e a metodologia 

da pesquisa. O tema escolhido é esse que apresento nesse trabalho.  

O método avaliativo proposto no curso PROEJA-FIC Eletricista 

Instalador Domiciliar está pautado em aspectos qualitativos, procurando 

verificar o que o aluno aprendeu, respeitando a diversidade de saberes, o 

conhecimento prévio do educando, para, partir daí, aperfeiçoar o processo de 

ensino-aprendizagem e buscar novos resultados. 
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Essa avaliação se dá em um contexto onde os alunos têm suas 

especificidades, e vêm de trajetórias escolares descontínuas. É nesse sentido 

que optamos por investigar o processo avaliativo pela ótica do discente. Até 

que ponto as memórias que esses alunos trazem de uma trajetória escolar 

autoritarista e tradicional confrontam com as mudanças da proposta avaliativa 

utilizada  pela instituição? Será que os alunos estão preparados para tal 

mudança no seu processo avaliativo? Como eles receberam essa mudança?  

O método avaliativo apresentado privilegia a formação do público EJA nas suas 

especificidades? 

As questões acima foram algumas que nos vieram à mente, no 

entanto, decidimos pautar a investigação basicamente por dois caminhos: (1) 

como se apresenta a proposta avaliativa no curso PROEJA-FIC Eletricista 

Instalador Domiciliar? (2) Como os alunos percebem o processo avaliativo em 

que estão inseridos? 

Tais questões fizeram com que enxergássemos o público EJA com um 

olhar mais detalhado e sob a perspectiva do sujeito. Nesse sentido, buscamos 

(1) apresentar e analisar, de modo breve, a proposta do plano de curso 

PROEJA-FIC Eletricista Instalador Domiciliar no Campus Araranguá, bem 

como (2) Enxergar (ainda que parcialmente) como os alunos do curso 

percebem o processo avaliativo do próprio curso. 

Cremos que é importante pensar a qualidade da avaliação oferecida a 

esse público. Mostrar como eles enxergam esse processo pode nos oferecer 

importantes subsídios para rever posturas e procedimentos avaliativos, além de 

ser um modo de reconhecê-los como sujeitos de direitos, respeitar seus 

conhecimentos, habilidades e saberes, não os deixando à margem do próprio 

processo educativo de que fazem parte. 
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1. Metodologia 

 

Esta pesquisa surgiu a partir da indagação: Como os estudantes 

percebem o processo avaliativo no curso PROEJA-FIC Eletricista Instalador 

Domiciliar? Essa questão nos remete a alguns procedimentos metodológicos 

que procuramos expor a seguir. 

 Esse  processo de análise e pesquisa aplicou-se por meio de uma 

pesquisa qualitativa, cujos passos foram: (1) uma revisão bibliográfica de modo 

a contextualizar o PROEJA-FIC, analisar sua proposta avaliativa; (2) coleta de 

dados através de questionário com os alunos e posterior entrevista; (3) análise 

qualitativa e quantitativados dados coletados. 

Em relação à revisão bibliográfica, procuramos entender o que é o 

PROEJA, para que serve e quais suas bases políticas educacionais. Fez-se 

também uma revisão sucinta e geral sobre o tema avaliação de modo a 

subsidiar a análise da proposta avaliativa do curso PROEJA-FIC Eletricista 

Instalador Domiciliar. 

Em seguida, foi realizado um questionário que seria aplicado a todos os 

alunos do segundo módulo do curso PROEJA-FIC Eletricista Instalador 

Domiciliar. No entanto, no momento da aplicação do questionário, apenas dez, 

dos doze alunos matriculados, estavam presentes. 

Após a tabulação do questionário, realizamos uma entrevista com dois 

alunos, escolhidos aleatoriamente, para complementar os dados e proporcionar 

um outro olhar para a questão. Seguiu-se então, a elaboração do texto com as 

análises do questionário e da entrevista e com nossas conclusões. 

Cremos que, dessa forma, poderíamos olhar para a questão da 

investigação de forma a proporcionar alguns insights. Temos consciência de 

que não nos é possível “medir”, “averiguar” ou “descobrir” as percepções dos 

alunos. Trata-se de um fenômeno complexo e impossível de ser abordado em 

sua totalidade. Mesmo assim, é uma questão que vale a pena ser abordada, 

ainda que de modo parcial. A análise de tal questão pode suscitar ideias que 

nos ajudem a aprimorar nosso conhecimento tanto sobre avaliação como sobre 

o aluno PROEJA.  
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2. PROEJA-FIC: Uma visão geral. 

 

No presente capítulo, colocamos algumas ideias na tentativa de 

esclarecer alguns pontos que consideramos importantes para a 

contextualização da pesquisa que realizamos. Pretendemos esclarecer, ainda 

que de modo breve, o que é o PROEJA-FIC, delineando suas bases legais, 

bem como alguns de seus princípios e fundamentos educacionais. 

Partindo do pressuposto de que a educação é um direito de todos, 

conforme evidenciado pelo artigo 205° da Constituição Federal de 1988: “A 

educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.” E que é também dever do Estado possibilitar o acesso a esse direito, 

conforme colocado no Artigo 4° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

9394/96),observa-se, na situação educacional brasileira, que o direito à 

educação e à cidadania não é, na prática, para todos.  

Mesmo com esses direitos assegurados por lei, existe ainda um grande 

número de pessoas que não teve acesso à escola, no decurso de suas vidas. 

Pessoas privadas do saber escolar, ou seja, Jovens e adultos que não 

completaram sua formação no Ensino Básico. Indivíduos que, por vários 

fatores, não tiveram a chance de frequentar os bancos escolares e que, por 

isso mesmo, podem apresentar-se marginalizados socialmente, sem condições 

de exercício pleno de sua cidadania. 

Neste sentido, é importante lembrar, como afirma Cury (2005) que 

  

“a educação básica deve ser objeto de uma política 
educacional de igualdade concreta e que faça jus à 
educação como o primeiro dos direitos sociais inscritos na 
nossa constituição, como direito inalienável dos direitos 
humanos e como direito político da cidadania.” (p. 11) 

 

A educação básica é um direito inalienável, inclusive para aqueles que 

foram dela excluídos. Para tanto, devem ser pensadas políticas inclusivas 

compensatórias que visam proporcionar aos “excluídos”, oportunidades de 

resgate aos seus direitos. (Cury, 2005) 
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Visando uma política de direitos e afirmações para essas pessoas foi 

criado, inicialmente restrito às instituições federais e tecnológicas (decreto n°. 

5478/05) e, posteriormente, como programa nacional (decreto n°. 5840/06), o 

PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) com o 

objetivo de atender jovens e adultos integrando-os à sociedade e ao mercado 

de trabalho. (COSTA, 2009). 

O PROEJA, portanto, é resultado de uma política pública 

intencionalmente voltada para garantir o direito à educação formal àqueles que 

foram dela privados. 

Ainda no contexto das políticas públicas, pode-se analisar no PROEJA 

aspectos de inclusão, focalização e universalização. Busca-se universalizar o 

acesso à educação formal, através de políticas inclusivas que focalizam quem 

foi marcado historicamente pela exclusão social e educacional. 

É importante notar que essa tentativa política não se estabelece de 

forma isolada, mas vem acompanhada por um projeto de expansão da rede 

federal de educação básica e tecnológica, pautada na interiorização dessas 

instituições, o que dá ao PROEJA condições de viabilidade em regiões além 

dos grandes centros.  

Como princípio norteador, o PROEJA deve considerar as 

características dos sujeitos atendidos, visando elevar o nível de escolaridade 

do trabalhador, não somente no que se refere à formação profissional, mas 

atender também à formação do educando como ser humano e como cidadão. 

É, portanto, parte de 

Um desafio político e pedagógico para todos aqueles que 
desejam transformar este país. Dentro de uma perspectiva de 
desenvolvimento e justiça social. (...) compreende a 
construção de um projeto possível de sociedade mais 
igualitária e fundamenta-se no eixos norteadores das políticas 
de educação profissional do atual governo ; o  
desenvolvimento de estratégias de financiamento público que 
permitam a obtenção de recursos para um atendimento de 
qualidade, a oferta de educação profissional dentro da 
concepção de formação integral do cidadão que combine, na 
sua prática e nos seus fundamentos científicos-tecnológicos e 
históricos sociais, trabalho, ciência e cultura, e o papel 
estratégico da educação profissional nas políticas de inclusão 
social. (BRASIL, 2007) 
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Vê-se que, segundo o Documento Base do PROEJA (Brasil, 2007), a 

concepção de que a busca pela transformação da sociedade brasileira passa, 

necessariamente, por uma política igualitária e de inclusão social, que integre a 

educação profissional com o Ensino Básico, de modo a construir sujeitos 

capazes de pensar e de mudar a sua própria história e realidade social. 

Não é apenas formar para o trabalho, mas entender o trabalho como 

princípio educativo, aliado à formação humana de modo a acrescentar ao 

educando, elementos formativos que o capacitem para além do exercício da 

profissão, mas o torne apto à transformar sua própria realidade através da 

vivência prática da cidadania. 

Nesse sentido, o PROEJA surge como instrumento de melhoria da 

escolaridade no que se refere aos Ensinos Fundamental e Médio, mas também 

de qualificação profissional. Essa proposta de integração (formação geral + 

formação profissional), deixa implícita a ideia de que a formação do sujeito alvo 

dessa modalidade de ensino, não pode prescindir de nenhum desses aspectos. 

É interessante frisar que no que tange à qualificação profissional, é 
 

fundamental, que uma política pública estável voltada para e EJA 
comtemple a elevação da escolaridade com profissionalização no 
sentido de contribuir para a integração sociolaboral desse grande 
contingente de cidadãos cerceados do direito de concluir a 
educação básica e de ter uma formação profissional de qualidade. 
(BRASIL, 2007, p.11) 

 

O PROEJA é, portanto, um programa educacional claramente pensado 

como política de formação humana e profissional com vistas a diminuir a 

desigualdade de oportunidades de acesso à educação formal que tem, como 

princípio norteador, a concepção do trabalho como princípio educativo e 

constituinte do sujeito, rejeitando a ideia de uma formação exclusiva para o 

mercado de trabalho, mas entendendo a educação como projeto de formação 

do cidadão capaz de atuar de forma crítica na sociedade. É nesse contexto que 

se insere o curso de Eletricista Instalador Domiciliar do Campus Araranguá. 

 

3. A avaliação no curso PROEJA-FIC Eletricista Instalador Domiciliar 
 

 

A seguir, apresentamos na íntegra, a proposta de avaliação do curso 

PROEJA-FIC Eletricista Instalador Domiciliar que está contida nas páginas 33 e 
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34 do plano do curso (IFSC, PMA, 2009), para então elaborarmos algumas 

reflexões sobre as idéias  contidas nessa proposta. Achamos por bem assim 

fazê-lo por dois motivos: (1) o texto não é extenso; (2) colocando o texto em 

sua integralidade podemos não só colocar o leitor mais a par de nossas ideias, 

como também propiciar mais reflexões e discussões a esse respeito. 

Cabe ainda lembrar que o referido curso é uma parceria entre o 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Campus Araranguá e a Prefeitura 

Municipal de Araranguá (PMA), de modo que onde se lê: “as instituições 

envolvidas” no plano de curso, deve-se entender as duas entidades citadas. 

 

3.1. A proposta de avaliação do PROEJA-FIC Eletricista Instalador 

Domiciliar 

 

As instituições envolvidas têm modelo de acompanhamento de 

avaliação comuns, porém com registros de resultados de avaliação diferentes. 

Neste curso, as avaliações acontecerão de forma coletiva entre as instituições 

envolvidas. São princípios considerados por ambas instituições: 

 

• A avaliação será diagnóstica, processual, formativa, somativa, continuada e 

diversificada. Serão considerados critérios como: Assiduidade, Realização das 

tarefas, Participação nas aulas, Avaliação escrita individual, Trabalhos em 

duplas, Colaboração e cooperação com colegas e professores. 

• A avaliação se dará durante todos os momentos do processo ensino e 

aprendizagem, valorizando o crescimento do aluno qualitativa e 

quantitativamente. Haverá recuperação paralela de conteúdos e avaliações. 

 

De acordo com a Organização Didática da Campus Araranguá, a avaliação 

prima pelo caráter diagnóstico e formativo, consistindo em um conjunto de 

ações que permitam recolher dados, visando à análise da constituição das 

competências por parte do aluno, previstas no plano de curso. Suas funções 

primordiais são: 

 

• obter evidências sobre o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias à constituição de competências, visando a 
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tomada de decisões sobre o encaminhamento dos processos de ensino e 

aprendizagem e/ou a progressão do aluno para o semestre seguinte; 

• analisar a consonância do trabalho pedagógico com as finalidades educativas 

previstas no Projeto Pedagógico do Curso. 

• estabelecer previamente, por unidade curricular, critérios que permitam 

visualizar os avanços e as dificuldades dos alunos na constituição das 

competências. Os critérios servirão de referência para o aluno avaliar sua 

trajetória e para que o professor tenha indicativos que sustentem tomadas de 

decisões sobre o encaminhamento dos processos de ensino e aprendizagem e 

a progressão dos alunos. Os registros das avaliações são feitos de acordo com 

a nomenclatura que segue: 

 

E - Excelente; 

P - Proficiente; 

S - Suficiente; 

I - Insuficiente.  

 

O registro, para fins de documentos acadêmicos, será efetivado ao final de 

cada módulo/fase, apontando a situação do aluno no que se refere à 

constituição de competências e utilizando-se a seguinte nomenclatura: 

 

A - (Apto): quando o aluno tiver obtido as competências; 

NA - (Não Apto): quando o aluno não tiver obtido as competências. 

 

A partir da avaliação efetuada pelo professor, serão realizadas avaliações 

coletivas que terão o caráter de avaliação integral do processo didático-

pedagógico em desenvolvimento na Unidade Curricular. As avaliações 

coletivas ocorrerão em Encontros de Avaliação envolvendo os professores e os 

profissionais do Núcleo Pedagógico. Os Encontros de Avaliação serão 

realizados, no mínimo, duas (2) vezes por módulo/semestre letivo em cada 

turma. 

A recuperação de estudos deverá compreender a realização de novas 

atividades pedagógicas no decorrer do período letivo, que possam promover a 

aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das competências. Ao final 
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dos estudos de recuperação o aluno será submetido à avaliação, cujo resultado 

será registrado pelo professor. (IFSC, PMA, 2009, pp. 33-34) 

 

3.2. Uma breve reflexão sobre a proposta de avaliação do curso PROEJA-

FIC Eletricista Instalador Domiciliar 

 
Tentaremos agora, tecer alguns comentários e ideias sobre a proposta 

colocada acima. Os trechos da mesma, que usaremos para discussão, estão 

apenas colocados entre aspas, sem a referência específica, visto que 

colocamos a sua integralidade do item 3.1.  

Um primeiro ponto que nos chama a atenção nessa proposta é que, 

apesar de dizer que “as avaliações acontecerão de forma coletiva entre as 

instituições envolvidas”, em nenhum momento é especificada a forma como 

isso se dará na prática. Se seguirmos a leitura do documento, veremos que o 

texto passa dessa afirmação para o modelo avaliativo, sem explicar como 

essas duas instituições darão conta dessa proposta. Seria interessante termos 

uma ideia mais clara do que se entende por “forma coletiva”.  

Outro ponto que merece destaque é que, da mesma forma, os termos 

“diagnóstica, processual, formativa, somativa, continuada e diversificada” ficam 

como que no vazio. Não nos é oferecida uma explicação mais detalhada do 

significado dessas palavras. Em que contexto teórico devo entender esses 

termos? Em que sentido devo entender que a avaliação do curso será 

diagnóstica, por exemplo? 

Logo em seguida, lemos que o processo avaliativo considerará critérios 

como: “assiduidade; realização das tarefas; participação nas aulas; avaliação 

escrita individual; trabalhos em duplas; colaboração e cooperação com os 

colegas e professores.” 

Aqui, nos parece que há uma ligeira confusão, pois se confunde critério 

com instrumento. Um exemplo bem claro é a “avaliação escrita individual”. 

Obviamente uma avaliação escrita é instrumento de avaliação, cujo objetivo é 

coletar dados para que o professor verifique como o aluno está em relação aos 
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seu critério avaliativos. Um instrumento é um meio de verificação, nunca um 

critério.1 

Em seguida o texto esclarece que “Haverá recuperação paralela de 

conteúdos e avaliações”, mas também não delineia como essa ocorrerá. O fato 

de não se indicar a forma de recuperação pode nos deixar entender que ficará 

a critério de cada professor, mas será que era essa a proposta?  

No mesmo trecho temos, no nosso entendimento, outro ponto 

controverso: “recuperação de conteúdos e avaliações” parece indicar uma 

concepção de avaliação que não é aquela da proposta como um todo.  Por que 

usar conteúdos e avaliações ao invés de aprendizagem... 

É interessante notar que a proposta apresenta uma iniciativa de 

enxergar a avaliação de modo amplo e pedagogicamente mais inovador. Fica 

implícita no texto, a tentativa de se ter um processo mais humano, menos 

pautado na objetividade e mais relacionado ao sujeito como um todo. No 

entanto, ao nosso ver, a reformulação dessa proposta deveria explicitar isso de 

modo mais detalhado.  

Essas reflexões são apenas indicativos que acabaram registrados aqui, 

não como tentativa de negar a validade da proposta, mas, pelo contrário, como 

mostra de nossa intenção de que ela seja cada vez melhor. Julgamos que, 

apesar de breve e pouco detalhada, a proposta acaba beneficiando o processo 

avaliativo, pois deixa os horizontes abertos para práticas avaliativas que 

possam considerar e centralizar-se mais o subjetivo do que o objetivo e, 

consequentemente, mais o sujeito (aluno) do que o objeto (conteúdo). 

 
 
 
 
4. Percepção dos alunos sobre a avaliação no curso PROEJA-FIC: 
 

Nesse trabalho, buscarei analisar a percepção dos alunos quanto ao 

método avaliativo utilizado no curso pelo qual estão frequentando. É 

                                                             
1 D’Agnoluzzo apresenta uma discussão sobre a questão dos critérios, objetivos e intrumentos 
avaliativos que pode ser acessada em:  
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/142-4.pdf 
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importante, nesse momento, delinear, ainda que de modo sucinto, o que 

entendemos por percepção. 

Consideramos que percepção é a maneira como o indivíduo vê o meio 

no qual está inserido e, a partir daí, seleciona, interpreta e organiza as 

informações recebidas para elaborar sua compreensão da realidade.  

Etimologicamente, a palavra percepção originou-se do latim percipere e 

deriva-se da palavra perceber que quer dizer: adquirir conhecimento, entender, 

compreender. (Cunha, 1982, p. 595).  

Através dessa análise pretendemos entender um pouco sobre como a 

prática avaliativa aplicada no curso PROEJA-FIC Eletricista Instalador 

Domiciliar é percebida ou compreendida pelos alunos e o que ela representa 

para o aluno no contexto de seu processo de ensino em aprendizagem. 

4.1. Questionário: uma primeira abordagem. 

Conforme dissemos ao tratar da metodologia de nossa investigação, 

aplicamos um questionário para 10 alunos do curso PROEJA-FIC Eletricista 

Instalador Domiciliar do IFSC Campus Araranguá. Esse foi composto por 10 

questões, sendo que a primeira questão é aberta e as demais são perguntas 

diretas e fechadas. Objetivamos captar nuances sobre a percepção dos alunos 

quanto ao método avaliativo que é aplicado no curso.  

É importante lembrar que, a “percepção” é algo subjetivo, que nunca 

vai aparecer, em sua totalidade, seja em um questionário, em uma entrevista, 

etc. Possui, elementos que fogem aos instrumentos utilizados nesse trabalho. 

Não queremos, portanto, afirmar que o que coletamos constitui toda a 

percepção dos sujeitos, como se pudéssemos dar conta dessa realidade. No 

entanto, cremos que através do questionário e da entrevista poderemos coletar 

dados significativos sobre como os estudantes percebem o processo de 

avaliação no PROEJA-FIC. 

Questão 1: Para você, para que serve a avaliação que os professores do 

PROEJA fazem na sala de aula? 
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Queríamos dar espaço às opiniões dos alunos acerca do sentido ou 

objetivo que a avaliação tem no curso. Optamos então, por uma questão 

aberta, pois assim, abriríamos espaço para que os estudantes colocassem 

suas opiniões de forma não restrita e não induzida. 

Entre as respostas dos alunos, apareceram frases como: “Medir nossa 

capacidade de aprendizado”; “Para ele ver o conhecimento do aluno, e fazer 

uma avaliação do método de ensino”; “A avaliação serve para o professor(a) 

conceituar o bom ou mau rendimento do aluno(a).”  

De forma geral, percebemos que a maioria dos alunos percebem que a 

avaliação serve para medir conhecimentos. Grande parte das respostas 

indicava que a avaliação dá, ao professor, uma noção do quanto o aluno sabe 

sobre a matéria e que esse seria o principal objetivo do processo avaliativo. 

Entre outras ideias que aparecem nos questionários, ainda que 

isoladamente, estão o fazer pensar e também o perceber a avaliação como 

forma de se avaliar também o método de ensino. 

 

Questão 2 : Para você qual a importância do conceito no curso PROEJA-FIC? 

(Assinale a alternativa que mais representa o que você pensa). 

 

 

Gráfico 1: Qual a importância do conceito no curso PROEJA-FIC? 
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Pode-se dizer que, pela percepção dos alunos pesquisados, o conceito 

no processo de avaliação é mais complexo, pois vai além da ideia de medir 

(como no caso da “nota”) e tem a ver com aspectos qualitativos. O fato de 

nenhum aluno marcar respostas como “quantificar”, “aprovar ou reprovar” e 

“cumprir uma norma da escola” nos mostra que, no PROEJA-FIC pesquisado, 

não se percebe a avaliação como mero instrumento burocrático. De certa forma 

podemos inferir que, para os alunos, a avaliação não serve apenas como 

instrumento quantitativo e classificatório.  

 

Questão 3: Quais desses instrumentos são usados para sua avaliação nesse 

curso? (Marque os instrumentos utilizados. Você poderá marcar todos, 

inclusive.) 

 

 

Gráfico 2: Quais instrumentos são usados para sua avaliação nesse curso? 
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constituem os instrumentos mais utilizados no Proeja-FIC Eletricista Instalador 

Domiciliar.  

No entanto, é interessante notar que, as respostas indicaram uma 

discrepância entre as percepções dos alunos no que se refere aos 

instrumentos utilizados. Vê-se que itens como participação e auto-avaliação 

aparecem, mas somente na percepção de alguns poucos alunos. Isso 

evidencia como os alunos, de forma geral, têm olhares múltiplos para o 

processo avaliativo, o que reforça a ideia de que o professor deve considerar 

cada aluno como sujeito específico, como indivíduo com vivências e 

características específicas. 

“Temos a realidade atual. Façamos dela um caminho 
positivo e acolhedor, fim de que um maior número de 
cidadãos e cidadãs deste país reingressem à escola e 
realizem seus sonhos de estudar e contribuamos, cada vez 
mais com nossas ações enquanto educadores”.(Brasil, 
2007. p, 51). 
 
 

Questão 4 : Como você gostaria de ser avaliado? 

 

Gráfico 3: Como você gostaria de ser avaliado? 
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Da mesma forma que na questão anterior, a questão não envolvia respostas 

únicas, mas o aluno deveria marcar todos os instrumentos que ele julgasse 

mais adequados para sua avaliação. É importante ressaltar que nossa intenção 

é olhar para a percepção do estudante de forma geral. 

Considerando o público PROEJA, devem-se levar em consideração as 

dificuldades e diferenças, pois são alunos que retornaram à escola após terem 

abandonado os estudos por longos períodos. Sabendo que eles podem 

apresentar alguma dificuldade de assimilar e necessitando então de    

compreensão. A análise conjunta das questões 4 e 3, demonstra um 

alinhamento entre os instrumentos utilizados pelos professores e a preferência 

dos alunos.  Na questão 3, os instrumentos avaliativos que, na percepção dos 

alunos, são mais usados no processo avaliativo foram: trabalhos de pesquisa e 

atividades em grupo que são, justamente os instrumentos preferidos dos 

alunos, conforme a questão 4. 

 

Questão 5 : Para você, os professores, ao avaliar: Marque (1) se sempre, (2) 

se nunca, (3) se às vezes. 

 

Gráfico 4: o que os professores levam em c

Gráfico 4:o que  os professores levam em consideração no processo avaliativo. 
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Buscamos, com essa questão, que aspectos são levados em consideração 

pelos docentes no processo avaliativo. 

Aqui, percebe-se uma incongruência ao compararmos as respostas dadas na 

questão 3, sobre a percepção dos alunos acerca dos instrumentos usados. 

Apenas 2 alunos respondem que a prova escrita é utilizada no processo, no 

entanto, podemos ver acima que, no total, 9 alunos respondem que os 

docentes consideram, de alguma forma, o resultado nas provas escritas. 

Em outras palavras, por que alunos que respondem não haver uso de prova 

escrita em uma questão, dizem que os professores levam em consideração o 

resultado nas provas escritas (ainda que às vezes) na hora de avaliar?  

No nosso entendimento, isso parece indicar que a percepção dos alunos 

pesquisados é dependente de sua concepção de avaliação, de suas noções 

sobre o que é prova escrita, o que é critério avaliativo, sobre o que é a 

avaliação em si. Essas concepções ainda são incipientes nesses educandos, o 

que pode ser a razão das respostas contraditórias. A falta de uma concepção 

nítida e consciente sobre avaliação, portanto, seria a razão para a forma 

contraditória como a percepção dos alunos se apresentou nas respostas 

analisadas. 

Independente disso, pode-se ver que, segundo os alunos, que os professores 

avaliam de forma ampla, considerando diversos aspectos no processo. Essa 

ideia é coerente com as percepções obtidas na questão 2, em que o “qualificar” 

é apontado como objetivo do conceito na avaliação. Ao contrário da avaliação 

quantitativa, uma abordagem qualitativa deve considerar diversos aspectos no 

processo avaliativo. 

 

QUESTÃO 6 : Você tem acesso ao seu rendimento escolar: 
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Gráfico 5: acesso ao rendimento escolar. 
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Gráfico 6: como é feita a recuperação de alunos que apresentam alguma dificuldade na 

aprendizagem. 
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Mais uma vez, percebe-se a subjetividade das percepções. A contradição 

revelada na pesquisa, novamente aponta no sentido da multiplicidade de 

olhares. O sujeito percebe de acordo com sua vivência, com sua concepção do 

que é o processo em que está inserido. 

A configuração das respostas pode ter diversos fatores, no entanto, devemos 

apontar para a questão do vínculo entre percepção e concepção. Supondo que 

existam aulas de recuperação, o sujeito não as percebe como sendo de 

recuperação, pois sua concepção não permite fazê-lo. 
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Gráfico 7: você esta satisfeito com a forma como é avaliado? 

Com relação se o aluno está satisfeito com a forma como está sendo avaliado, 

100% dos alunos estão satisfeitos com  o método avaliativo exposto no curso. 

Seguem algumas justificativas comentadas:  

 

“Gosto da avaliação porque é feita em grupo.”  

Percebe-se nessa justificativa a ideia de que a resposta envolveu uma 

compreensão mais superficial do processo avaliativo. O sujeito responde 
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ser um processo de avaliação escolar. Afinal, a avaliação não é do grupo, mas 

do indivíduo, as dificuldades e vivências, por mais que realizadas e 

evidenciadas em uma atividade coletiva, devem ser encaradas como 

pertencentes ao educando em sua singularidade. 

Esse fato nos remete novamente à possibilidade da concepção guiar a 

percepção do sujeito. Nesse caso, respondeu-se que uma avaliação que 

satisfaz é aquela agrada, não há uma reflexão sobre sua adequação aos 

objetivos ou à natureza de seus processos. 

 Em outro questionário, aparece a frase: “Os  professores são pacientes, 

esforçados e compreensivos.”  
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professor e em suas capacidades, para esse sujeito, que se acham os critérios 

para a qualidade da avaliação que esse professor realiza.  

Em outra justificativa lemos o seguinte: “Gosto porque é respeitada a diferença 

de idade e de aprendizagem entre os alunos.” Aqui, vê-se uma profundidade 

maior no que se refere à concepção de avaliação. Aparece a valorização da 

individualidade como critério para a qualidade do processo avaliativo. Esse 

educando mostra um pouco mais de reflexão no momento da resposta, o que 

revela uma concepção de avaliação que o ajuda a perceber o processo com 

um olhar mais amplo.  

 

Questão 9: Você acha que o método avaliativo adotado é adequado para sua 

faixa etária e com o curso que você  está fazendo? 

 

Gráfico 8: o método avaliativo adotado é adequado para sua faixa etária e com o curso que 

você está fazendo? 

Considerando que os alunos do PROEJA são pessoas que tem muita 
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método avaliativo utilizado pelo curso respeita a faixa etária dos alunos. Ao 

observarmos as respostas vimos que 100% dos alunos estão satisfeito com o 

método avaliativo aplicado, ao avaliá-los são respeitadas as diferenças de 

idade e de aprendizagens de cada um. Isso nos permite deduzir que o método 
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avaliativo, tal como percebido pelos educandos, mostra-se adequado às suas 

necessidades e à sua realidade.  

 

Questão 10: a avaliação no curso PROEJA-FIC serve para: 

 

Gráfico 10: a avaliação no curso PROEJA_FIC serve para: 

Quando fizemos uma pergunta aberta parecida na questão 1, a maioria 

escreveu que para eles a avaliação feita pelos professores no curso PROEJA-

FIC, serve para testar conhecimentos. Ao analisarmos a questão 10 que foi 

feita como forma de alternativas, com respostas diretas, vimos que os alunos 

seguem a mesma linha de raciocínio, para eles a avaliação feita no curso serve 

para verificar a aprendizagem e diagnosticar as dificuldades. 

Percebeu-se que para eles a avaliação não está  no simples ato de classificar e 

excluir. Na visão dos alunos, quando o professor os avalia diagnostica suas 

dificuldades. Pressupõe-se que o docente, a partir daí, procura saná-las, 

aplicando metodologias que promovam a aprendizagem. 

 

4.2 Entrevista: ampliando o olhar. 
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Ao analisar as respostas do questionário, percebeu-se que seria interessante 

uma complementação através de outro instrumento de coleta de dados. 

Realizamos então, uma entrevista, procurando subsídios necessários para 

obtermos mais clareza quanto à percepção dos alunos sobre o método 

avaliativo vivenciado no curso.  

Essa entrevista foi conduzida de modo informal e realizada no dia 21 de 

novembro de 2011, no IFSC Campus Araranguá. Dois alunos do curso 

PROEJA_FIC Eletricista Instalador Domiciliar, cederam alguns minutos do seu 

tempo para conversarmos sobre a percepção deles com relação ao método 

avaliativo aplicado no curso. Cada um respondeu individualmente a 8 

perguntas sem tomar ciência das respostas do outro. As perguntas eram 

específicas, mas os entrevistados eram deixados a vontade para responder 

com suas próprias palavras. 

Vale frisar que os alunos foram muito receptivos ao convite e expressaram 

contentamento por estarem colaborando com essa pesquisa. 

Os alunos serão denominados A1 e A2. 

Questão 1: Como acontece à avaliação no PROEJA-FIC? 

A1: “ Agradável, tranquila.” 

A2:” Eu nem percebo como somos avaliados, eles dão trabalho e fazem a 

avaliação”. 

Analisando o projeto do curso, notou-se que são apresentadas sugestões de 

instrumentos avaliativos das aprendizagens que visam ajudar na permanência 

e êxito dos educandos. Observamos que a avaliação está contribuindo para 

isso, pois ao ser percebida como “agradável, tranquila”, não constitui-se em 

elemento desmotivados dos estudos. O processo avaliativo, tal como ocorre na 

prática em sala de aula (pelo menos na percepção dos entrevistados) está, 

portanto, sendo bem aceito pelos alunos. 

Questão 2: Você acha que isso está bom, no geral? 

A1: “ Pra mim tá bom.” 
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A2: “ Pra mim tá bom, principalmente pra nós, que somos adultos.” 

O modelo avaliativo adotado pelos professores foi bem aceito pelos alunos, 

considerando que os alunos EJA são adultos e  muitas vezes vieram cansados  

de um dia estafante de serviço, de seus afazeres cotidianos, a avaliação deve 

acontecer de forma agradável. 

Questão 3: O que está ruim? 

A1: “Nada.” 

A2: ” Pra mim, nada.” 

Questão 4: O que pode melhorar? 

A1: “ Só acho que  deveria fazer perguntas mais diretas, um a um, não deixar 

muito a vontade, dar mais atenção quando o aluno não entendeu.” 

A2: “ Como esta bom, não tenho sugestão para melhorar.” 

Nas questões 3 e 4 vemos, novamente a satisfação com que os alunos 

enxergam os momentos em que são avaliados. De modo geral, há um 

sentimento de que o trabalho está sendo realizado a contento. Um ponto 

importante e notável é a diferença entre as respostas na questão 4.  

Enquanto um estudante diz que não há nada que possa melhorar, o aluno A1 

sugeriu que fossem feitas avaliações orais diretas e individuais. Segundo ele, 

no coletivo o aluno não fica a vontade para tirar suas dúvidas e o professor não 

consegue dar a atenção necessária.  

Assim como nos dados do questionário, aqui a singularidade aparece de forma 

nítida. Novamente, aparece a questão do modo como o estudante percebe sua 

realidade escolar e de como a mesma realidade é percebida de formas 

distintas. Parece-nos evidente que é na concepção do sujeito que essa 

percepção se apoia. Somente percebe pontos a melhorar aquele estudante que 

apresenta uma compreensão maior sobre o processo, ainda que de forma não 

tão reflexiva e consciente. 
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Questão 5: Para você, qual o objetivo do método avaliativo utilizado pelos 

professores do curso PROEJA-FIC? 

A1 : “na minha sala tem várias pessoas de idade diferente, de escolaridade 

diferente , como exemplo, tem eu e outro que tem apenas a quarta série, e tem 

gente com mais estudos, então no meu modo de ver, alguns têm mais 

entendimento que eu, por terem mais estudo.” 

A2 ; “ não respondeu esta pergunta.” 

Observa-se, de forma implícita na resposta do aluno A1, a ideia de que os 

processos de avaliação da aprendizagem realizados pelos professores se 

amplia para um olhar qualitativo. Ele tem a percepção que, quando foi 

elaborado os professores buscaram por métodos avaliativos que respeitasse as 

diferenças de cada um. 

Questão 6: Qual a sua concepção sobre avaliação da aprendizagem? 

A1: “Pra mim, quando um professor me avalia, ele quer saber o que eu aprendi, 

quando um professor diagnostica que o aluno não aprendeu, ele deveria 

refazer a matéria e consequentemente a avaliação.” 

A2: no início, não entendeu bem a pergunta. Perguntei então se ele achava 

que o professor, ao avaliar queria diagnosticar o quanto você aprendeu. Então 

ele responde: “Sim, diagnosticar a aprendizagem.” 

No caso do aluno A2, percebemos que a pergunta do investigador acaba 

induzindo a resposta. Já a resposta do aluno A1, confirma o indicado nas 

respostas dadas nas questões 1 e 10 do questionário, quando a maioria afirma 

que a avaliação para eles serve para diagnosticar a aprendizagem. Segundo 

eles, quando um professor os avalia, busca verificar o quanto o aluno absorveu 

e aprendeu do conteúdo que lhe foi passado, para a partir daí, rever o seu 

método, buscando soluções eficazes que possam melhorar os resultados 

obtidos no processo ensino- aprendizagem. 

Questão 7: No curso que você está fazendo, os professores ao avaliá-los, 

respeitam a realidade e as diferenças de cada aluno? 
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A1: “Sim.” 

A2: “Sim.” 

Refletindo sobre essa questão observou-se que todos os alunos dizem que 

sim, a realidade e a diferença de cada um são respeitadas. Na educação de 

jovens e adultos o papel do docente é de fundamental importância para o 

reingresso do aluno à escola. Quando o professor avalia deve considerar que 

os alunos  EJA são pessoas com histórias diferentes, porém com culturas 

próprias, e o professor deve ser capaz de identificar o potencial  de cada um. 

Quanto aos entrevistados, a resposta foi direta, “sim”, o aluno A2 até se 

emocionou ao relatar que se sente muito bem fazendo o curso, apesar da 

idade avançada e de ter tantos anos longe da escola. Ele afirmou: “Pra mim foi 

a melhor coisa  aconteceu nos últimos tempos, pra mim é um prazer estar aqui 

todas as noites.”  

Diante do exposto vimos que, apesar de todas as dificuldades, o aluno sente-

se bem ao estar fazendo o curso, confirmando que os professores ao avaliá-lo 

primam pelo respeito, buscando uma educação satisfatória e de qualidade.  

Questão 8 : Fica claro para você as nomenclaturas E,P,S,I, utilizadas pela 

instituição para avaliá-lo? 

A1: “Sim, pra mim é bom, pois palavras chocam menos que números.” 

A2: “No começo, como eu não estava acostumado estranhei um pouco.” 

A instituição segue uma a ideia de não mais atribuir notas, e sim conceitos e 

pretende realizar uma avaliação que sirva também para o aluno avaliar-se. No 

que se refere à constituição de competências, no final de cada módulo/fase são 

utilizadas as nomenclaturas: (E) Excelente, (P) Proficiente, (S) Satisfatório, (I) 

Insuficiente. 

Procuramos com isto saber como os alunos receberam esse novo modelo de 

registro, o A1 aceitou bem, porque para ele as letras não chocam tanto quanto 

os números, principalmente quando o aluno vai mal em alguma avaliação, 

segundo ele, receber um insuficiente é melhor que olhar e ver uma nota baixa,. 
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Já o segundo relatou que, como ele estava acostumado com o método 

tradicional, em que os resultados avaliativos são representados por números, 

por isso ele teve um pouco de dificuldade de se adaptar com essa nova 

nomenclatura. É interessante notar que ele deixou claro em sua fala 

subsequente, que no início do curso esse novo modelo foi bem explicado pelos 

professores e profissionais envolvidos. 
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5. Considerações Finais 

 

Considerando que o processo avaliativo no PROEJA, deve conter um 

olhar mais focalizado e distinto ao sujeito, procuramos estudar como o aluno 

PROEJA – FIC enxerga este processo. Ao analisar os dados coletados, 

concluímos que a maioria dos alunos percebe que a avaliação serve para 

verificar a aprendizagem, que o processo avaliativo é mais complexo e que vai 

além do medir, não sendo um mero instrumento burocrático, quantitativo e 

classificatório. 

Com base no estudo realizado nessa pesquisa, concluímos também 

que, aparentemente, a percepção dos alunos pesquisados é dependente de 

sua concepção de avaliação. Respostas discrepantes em algumas das 

questões são alguns indicativos disso. 

De modo geral, na percepção dos alunos, a avaliação não está no 

simples ato de classificar e excluir.  O processo avaliativo do curso PROEJA-

FIC Eletricista Instalador Domiciliar é mais focado no sujeito, no aluno, em suas 

realizações e potenciais, fugindo, de certa forma, da avaliação tradicional, a 

que muitos desses alunos vivenciaram em suas experiências escolares 

anteriores. 

É necessário caminhar em direção a uma compreensão do processo  

avaliativo, tanto por parte dos alunos, como por parte dos professores. A 

reformulação do plano de curso deveria levar em conta uma explicitação mais 

detalhada das concepções sobre avaliação defendidas e idealizadas. Tais 

concepções, uma vez explicitadas poderiam ser debatidas entre alunos e 

professores de modo a propiciar uma percepção mais profunda do processo e 

uma noção mais clara das vivências escolares de cada um. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Questionário aplicado aos alunos. 
 
Caro Aluno, 

A presente pesquisa tem como propósito analisar a percepção dos alunos do PROEJA FIC : 

curso eletricista instalador domiciliar quanto ao método avaliativo realizado pela instituição. 

Para tanto, solicito sua colaboração respondendo ao seguinte questionário de forma clara e 

concisa. 

1- Para você, para que serve a avaliação que os professores do PROEJA fazem na sala 

de aula? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2- Para você qual a importância do conceito no curso PROEJA-FIC? (Assinale a alternativa que 

mais representa o que você pensa). 

 

(   ) Serve para quantificar 

(   ) Serve para qualificar 

(   ) Serve para motivar 

(   ) Serve para aprovar ou reprovar 

(   ) Serve  para cumprir uma norma na escola 

 

3- Quais desses instrumentos são usados para a sua avaliação nesse curso? (Marque os 

instrumentos utilizados. Você poderá marcar todos, inclusive.) 

 

(   ) Provas escritas   

(   ) Provas orais    

(   ) Trabalhos de pesquisa  

(   ) Atividades em grupo  

(   ) Auto-avaliação    

(   ) Outros. Quais?________________________________________________________ 

 

4- Como você gostaria de ser avaliado? 

(   ) Com provas escritas   

(   ) Com provas orais    

(   ) Trabalhos de pesquisa 

(   ) Com atividades em grupo  

(   ) Auto-avaliação    

(   ) Outros. Quais?-------------- 
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5-Pra você, os professores, ao avaliar: Marque ( 1 ) se sempre, ( 2 ) se Nunca e ( 3 ) se às 

vezes. 

(   )levam em conta  a sua participação nas aulas.  

(   )levam em conta o seu interesse na matéria. 

(   )levam em conta a pontualidade na entrega dos trabalhos. 

(   ) levam em conta o desempenho das provas escritas. 

(   )levam em conta o desempenho nos trabalhos em grupo. 

 

6-Você tem acesso ao seu rendimento escolar: 

(   ) durante o curso 

(   ) no final do módulo 

(   ) nunca 

 

7-No caso de alunos que  apresentam alguma dificuldade de aprendizagem: Marque ( 1 ) se 

sempre, ( 2 ) se Nunca e ( 3 ) se às vezes. 

(   ) São oferecidas aulas de recuperação de conteúdos                   

(   ) São ofertadas novas avaliações como recuperação de notas    

(   ) São ofertados momentos em sala de aula para recuperação    

                                         

8- você está satisfeito com a forma como você é avaliado? 

(  ) Sim 

(  )não 

Justifique a sua resposta: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9- Você acha que o método avaliativo adotado é adequado para sua faixa etária e com o 

curso que você está fazendo? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) às vezes 

 

10 – A avaliação no curso Proeja-FIC serve para: (marque todas as alternativas que você 

achar necessárias) 

(   )Para mostrar os fracassados 

(   )Para atribuir conceitos 

(   )Para verificar a aprendizagem  

(   )Para diagnosticar as dificuldades 

(   )Para achar os erros 
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