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Defi nição da Problemática

A problemática apontada pelas pesquisas da área 
e pelos mecanismos de avaliação quer nacional quer in-
ternacional, que qualifica o ensino de Ciências como de 
baixa qualidade educativa, exige a renovação das prá-
ticas docentes nessa área de forma a permitir não só a 
interpretação do mundo pelos estudantes, mas também 
sua atuação crítica no contexto em que estão inseridos. 
Nessa perspectiva, o presente estudo é relativo à avalia-
ção do Ensino de Ciências assumindo, como premissa, 
que os alunos possuem idéias, percepções e concepções 
acerca do processo de ensino e de aprendizagem, in-
dependentemente dos limites e possibilidades do ensi-
no que recebem. A renovação da prática docente se faz 
considerando a voz de todos os seus protagonistas entre 
eles, o alunos, uma boa pedagogia não ignora o que os 
alunos pensam e sabem,ao contrário, na busca de um 
diálogo enriquecedor, supera a visão homogeneizante 
e estereotipada da noção de aluno, dando-lhe um outro 
significado Sendo assim, este estudo tem como objeti-
vo identificar nas vozes dos estudantes de 5ª a 8ª séries 
de uma Escola de Aplicação, elementos de diferenciação 
da prática avaliativa do ensino de ciências, possibilitando 
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melhor compreensão da aprendizagem nessa área, fazen-
do aflorar certos conceitos, concepções e práticas desejá-
veis à avaliação das aulas. 

Procedimentos Metodológicos

Trata-se de um estudo qualitativo na modalidade 
narrativa de pesquisa, que potencializa um olhar mul-
tidimensional da realidade, representando uma alter-
nativa para o entendimento da complexidade do pen-
samento no tempo presente. Além disso, devido a seu 
potencial formativo a experiência narrada acena para 
a possibilidade de desencadear um processo reflexivo 
sobre a prática de ensino, elemento basilar para qual-
quer perspectiva de mudança no trabalho docente do 
professor de Ciências. Para realização do estudo, foram 
aplicados questionários para 20% dos estudantes de 5ª 
a 8ª séries do ensino fundamental da escola de aplica-
ção lócus da pesquisa, e realizadas entrevistas com um 
estudante de cada uma das 23 turmas desse nível de 
ensino. O questionário constou de cinco perguntas para 
que se obtivessem dados que possibilitassem compre-
ender a visão dos estudantes sobre o ensino de ciências, 
bem como as possibilidades vistas por eles de melhoria 
desse ensino. O critério de escolha dos estudantes que 
responderam ao questionário apresentado – em termos 
de 80% do total – foi a disponibilidade de aceitação do 
convite para participar da pesquisa. A análise dos da-
dos obtidos consistiu na observação e análise das recor-
rências, destacando-se de um lado, as comunalidades, 
ou seja, os aspectos comuns nas falas e, de outro lado, 
as divergências e contradições entre idéias e posiciona-
mentos manifestos pelos estudantes. 
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Resultados e Discussão:

A fim de compreender os procedimentos de ava-
liação utilizados na escola de aplicação, tomamos como 
ponto de partida, os relatos e as manifestações dos es-
tudantes que evidenciam as formas e os procedimentos 
para atribuição de valor ou para apreciação das dinâ-
micas das aulas, especialmente relativas ao ensino e à 
aprendizagem de ciências, tanto pelo professor quanto 
pelo aluno.

Diante das dificuldades que se impõem à melhoria 
da qualidade da educação, a meu ver, a avaliação cons-
titui-se como prática cotidiana das funções reflexiva e in-
vestigativa insubstituíveis sobre os processos de ensino 
e de aprendizagem, assumindo um papel importante no 
trabalho educativo. 

No entanto, a avaliação tem sido baseada no au-
toritarismo, na seletividade e na fragmentação do co-
nhecimento e da aprendizagem. Isto revela que a ava-
liação tem uma finalidade em si mesma, uma vez que 
sua sistemática é realizada através de provas, exames, 
chamadas orais e exercícios que evidenciam a busca 
pela exatidão da reprodução da informação, sem nenhu-
ma consideração à compreensão por parte dos alunos 
e aos aspectos qualitativos das informações e de suas 
relações cognitivas.

No dizer de Mizukami (1986, p. 14), em termos ge-
rais, a preocupação do ensino no paradigma tradicional, 
predominante em muitas escolas, é mais com a varieda-
de e quantidade de noções/conceitos/informações do que 
com a formação do pensamento reflexivo.

A avaliação do ensino de ciências, pois, baseada 
nesse paradigma, é pautada na reprodução exata e me-
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cânica das verdades científicas, consistindo em medir 
a quantidade e a exatidão das informações que o aluno 
consegue reter ou reproduzir. Busca verificar se houve re-
tenção, por parte dos alunos, no dizer de Aragão (2000, 
p.85), de enormes quantidades de informações passivas, 
memorizadas, relembradas e devolvidas, com as mesmas 
palavras com que foram ‘apresentadas’ na hora dos exa-
mes, através de provas, de testes, de exercícios mecâni-
cos, repetitivos e sem compreensão. 

Para Hoffmann (2002), o processo avaliativo em Ci-
ências, a partir de testes objetivos ou tarefas teóricas, 
centrado nas “noções aprendidas e retidas” pelo estu-
dante, corre o risco de desconsiderar a análise do seu 
desenvolvimento em termos do raciocínio lógico, experi-
mentação científica, curiosidade acerca dos fenômenos 
naturais. Outro risco igualmente sério, para a autora, é o 
de, contrariamente, “supervalorizar” as atividades reali-
zadas – de experimentação em laboratórios, ou em outros 
espaços –, em detrimento da preocupação com os concei-
tos efetivamente construídos pelos alunos.

Construir, pois, uma prática avaliativa qualitativa-
mente significativa no ensino de Ciências implica o com-
prometimento com a aprendizagem de conceitos, con-
cepções e teorias científicas. Como mediador, o professor 
é co-responsável pelos resultados de aprendizagem que 
cada um dos seus alunos possa vir a obter. Nessa pers-
pectiva, a avaliação assume outro sentido, não mais o 
de classificar e de controlar. Moraes (2006, p. 31) oferece 
indicação disso em termos reflexivos e constitutivos de 
práticas avaliadoras consideradas desejáveis, quando 
enfatiza o seguinte:

O processo avaliativo constitui-se em acompanha- 
mento permanente das aprendizagens dos alunos. 
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A avaliação mediadora é concretizada a partir de re- 
flexões periódicas sobre a evolução das pesquisas em 
andamento.

A prática de avaliação implica a produção de sínteses  
periódicas das aprendizagens em processo.

O acompanhamento das produções dos alunos é so- 
bremaneira importante.

A crítica e a auto-avaliação de todos os sujeitos en- 
volvidos no processo ressaltam-se como práticas pro-
fícuas.

Um fechamento avaliativo com retomada dos prin- 
cipais aspectos trabalhados deve ser promovido em 
cada unidade curricular.

Configura-se assim, a avaliação do ensino de ci-
ências, na perspectiva pós-moderna, como um processo 
contínuo de reflexão do professor e dos alunos sobre os 
avanços e as dificuldades na construção/reconstrução dos 
conhecimentos científicos, para favorecer a aprendizagem 
de tais conhecimentos pelos estudantes. 

Embora o gráfico 1 (anexo 1) mostre a diversifica-
ção de procedimentos avaliativos, o uso da ‘prova’ predo-
mina na avaliação das aulas relatadas, juntamente com o 
‘relatório escrito’ e a ‘avaliação do caderno’.

Um dos relatos dos estudantes se refere a um tipo 
de avaliação na qual o professor utiliza a nota a partir 
de critérios aparentemente arbitrários, bem como provas 
“só de marcar” em que muitos alunos se saem mal. Isto 
parece evidenciar que o professor limita a sua avaliação 
ao resultado das provas, desconsiderando aspectos sig-
nificativos tais como, por exemplo, os significados das 
respostas dadas pelos alunos às questões dessas provas. 
O relato é o seguinte: 
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Na aula seguinte nós fizemos um teste avaliativo. 
Na prova passada muita gente ficou para recupe-
ração, porque tirou 4, porque a nota dele é 4 6 8 10. 
Ele faz assim nas notas dele. Mas agora, neste bi-
mestre... Na prova do filme, todo mundo já prestou 
atenção no filme pra não ficar... e só 4 ficaram... O 
resto... todos passaram porque prestaram atenção 
no filme. 9,5 ninguém tira e é bom porque todos se 
esforçam para tirar 10. As provas dele são todas 
de marcar. [Grifos meus] (LUZIA)

Ao restringir a avaliação à ‘nota da prova’, princi-
palmente se levando em conta o “tipo de prova”, se pri-
vilegia a “decoreba” ao invés de incidir sobre o ensino e 
a aprendizagem de relações cognitivas. Isto reflete uma 
concepção de que conhecer é memorizar e expressa que 
a avaliação é entendida como mera retenção de informa-
ções, típicas de um paradigma obsoleto, já ultrapassado, 
pouco ou nada atendendo as exigências atuais.

Hoffmann (2006, p.12) considera que o predomínio 
do paradigma tradicional de avaliação nas escolas reflete 
as vivências do professor como estudante e como educa-
dor. Marcadas por uma prática avaliativa concebida como 
julgamento de valor dos resultados alcançados, as vivên-
cias dos docentes acabam por influenciar diretamente a 
sua concepção de avaliação e a sua prática avaliativa. 
Para a autora, é necessário oportunizar aos professores 
a tomada de consciência sobre a contradição existente 
entre a ação de avaliar e a concepção de avaliação como 
julgamento dos resultados. Sem a mudança na concep-
ção de avaliação não se pode mudar a prática avaliativa.

Ao lado das provas, outro instrumento avaliativo 
que mereceu destaque nos relatos dos alunos, foi o rela-
tório escrito pelos estudantes ao final das atividades ex-
perimentais.



IS
BN

: 9
78

-8
5-

89
87

2-
42

-3

Eixo 2 – Avaliação de Ensino Aprendizagem no Ensino Fundamental

1795
Congresso Internacional em Avaliação Educacional
Avaliação: Perspectivas para a Escola Contemporânea

Ela deu um papel e a gente tinha que responder 
um questionário individual, mas com as mesmas 
respostas do grupo. A experiência valia três pon-
tos era tipo um teste e o relatório valia dois. [Grifos 
meus] (AMANDA) 

A gente fez e entregou o relatório juntos e cada 
aluno resolveu umas questões sobre o assunto. En-
tregamos um relatório escrito em grupo de cinco 
pessoas e um exercício individual. [Grifos meus] 
(RENATA)

Ela mandou a gente fazer um relatório, passou um 
relatório sobre a experiência, um pro grupo todo. 
[Grifos meus] (DEUSANI) 

 Ao criticar a “valoração” de relatórios de experi-
ências em laboratórios, feitos pelos alunos, como tarefas 
avaliativas conclusivas de apropriação de conceitos, Ho-
ffmann (2002) considera que tais relatórios não possibili-
tam ao professor perceber a consistência da construção 
desses conceitos pelos estudantes. Para ela, isso somen-
te seria possível através de tarefas individuais, realiza-
das após as experiências em laboratório. Esta autora as-
sinala o seguinte:

Tais atividades, realizadas em conjunto com ou-
tros colegas, têm, por objetivo principal, os alunos 
trocarem idéias, testarem hipóteses, observarem 
misturas e reações diferentes. São inúmeras as 
“observações” e “anotações” que o professor po-
derá fazer sobre cada um deles, acompanhando e 
mediando tais espaços interativos. Mas ele não 
poderá analisar o que aprenderam individualmen-
te sobre as noções em estudo. Participando de tais 
atividades, o estudante estará construindo seus 
próprios e diferentes conceitos e hipóteses, que 
podem ser errados ou confusos. Somente através 
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de tarefas individuais, oportunizadas após esses 
momentos de experimentação e debate, de prefe-
rência dissertativas, é que o professor poderá in-
vestigar com maior consistência tais construções.

Um dos alunos da escola de aplicação dá idéia de 
procedimentos de avaliação de professores que parecem, 
ilusoriamente, diferenciados quando se manifesta nos 
seguintes termos:

A gente prepara o trabalho e o professor avalia 
o nosso jeito de fazer o trabalho. Quer saber se 
estamos fazendo mesmo em grupo, um aluno aju-
dando o outro... Depois ele vai avaliar pelo traba-
lho mesmo que a gente fez e pela apresentação 
do trabalho para a turma toda. O professor avalia 
o jeito de fazer o trabalho... Se um está ajudando o 
outro ele dá a metade da nota e a outra metade é 
da apresentação. Pra avaliação, ele passa exercí-
cios... A apresentação, o modo do grupo se reunir 
vale cinco e depois ele faz prova, uma valendo três 
e a outra dois. [Grifos meus] (FERNANDO)

Percebem-se na manifestação acima os elementos 
que evidenciam uma avaliação baseada na interlocução 
entre professor e aluno, quando da realização de traba-
lhos em grupo e apresentação à classe, bem como uma 
outra visão de avaliação simplesmente como controle. Ao 
diversificar os instrumentos de avaliação, contudo, o pro-
fessor demonstra que considera válido todo o esforço do 
aluno na construção de seu conhecimento e não apenas 
e unicamente restringe a atribuição de valor àquilo que 
lhes é solicitado em “provas”. Mesmo assim, a avaliação 
ainda está longe de ser tratada como um processo de 
acompanhamento sistemático do processo de aprendiza-
gem do aluno, em que o professor tanto ajuda a superar 
as dificuldades dos alunos, ampliando as suas compe-
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tências, como a melhorar a qualidade da sua prática de 
ensino.

Na medida em que a ação avaliativa exerce uma 
função dialógica e interativa, ela promove os seres moral 
e intelectualmente, tornando-os críticos e participativos, 
inseridos no seu contexto social e político (HOFFMANN, 
2006, p.21).

O depoimento a seguir parece evidenciar que, mes-
mo sem querer enfatizar a nota na avaliação, de forma 
ilusória o professor demonstra apenas substituir, nos 
mesmos termos, a nota pelos conceitos que no final dá no 
mesmo, visto que os próprios alunos não vêem diferença 
entre um e outro.

A avaliação era tipo um trabalho valendo ponto, 
mas ele não falava os pontos, ele avaliava com 
bom, ótimo... bom era 8, regular era 6. A avalia-
ção era individual, tinha umas perguntas pra res-
ponder que ele entregou. (KAREN)

Ao fazer comentários sobre as apresentações dos 
alunos, segundo eles próprios relatam, o professor algu-
mas vezes realiza um tipo de avaliação diferenciada por-
que articulada com o acompanhamento do processo de 
pensamento do aluno, como aponta uma das alunas:

A apresentação do trabalho era a avaliação da 
aula. Valia ponto. Era bom porque todo mundo se 
esforçava. A gente fez a apresentação e, no final, a 
professora fez comentários sobre os grupos. [Grifos 
meus] (LUZIA)

O relato não deixa claro se houve acompanhamen-
to, por parte do professor, de todo o processo culminado 
com a apresentação do trabalho dos grupos de alunos ou 
se ele apenas se inteirou do trabalho – o que é mais pro-
vável – ao final deste, quando da apresentação à classe.
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Aragão (2002, p.23) reconhece a importância do 
acompanhamento do professor em um tipo de avaliação 
continuada ou in procesu, quando diz o seguinte:

... Creio que em uma avaliação ... se incrementa 
a informação disponível para valorizar e orientar 
adequadamente a aprendizagem dos alunos e se 
contribui para que eles vejam reconhecidos os 
seus esforços com o conseqüente efeito motivador 
e formador.

É interessante destacar que, na avaliação das au-
las, em poucos relatos, os alunos fazem menção à ‘nota’, 
o que de certa forma pode indicar ou que os professores 
não dão tanta ênfase à notação ou que os critérios avalia-
tivos não são discutidos entre o professor e seus alunos. 

Os relatos seguintes expressam desconhecimento da 
pontuação dos trabalhos feitos por eles, como se pode ver:

Depois da experiência, a professora fez um traba-
lho e tivemos que localizar as características e en-
tregar num papel... um trabalho escrito. Cada um 
tinha o seu, mas era feito no grupo. Ela deu pra 
fazermos, mas não deu qual era o valor. [Grifos 
meus] (NAZARÉ)

Depois do experimento, o professor fez duas ques-
tões, uma individual e a outra em grupo. Eu não 
sei se ele vai dar alguma nota. [Grifos meus] (JA-
MYLLE).

Usualmente a nota e a própria avaliação são utili-
zadas por muitos professores como instrumento de po-
der e, por isso, muitos professores abstêm-se de discutir 
os resultados alcançados pelos alunos, numa concepção 
tradicional de avaliação como simples controle, ao invés 
de ser considerada como um processo de ajuda ao cres-
cimento do aluno.
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Em apenas um depoimento parece haver um movi-
mento no sentido de garantir a autonomia do aluno sobre 
sua avaliação, embora não se possa perceber quais os 
critérios – e mesmo se houve definição de critérios – dis-
cutidos previamente para a avaliação da referida aula. 
Vejamos os termos da manifestação do aluno:

Todos os grupos se apresentaram e na aula seguin-
te todos se avaliaram... nós nos avaliávamos. [Gri-
fos meus] (VITOR)

A auto-avaliação configura-se como um dos pro-
cedimentos avaliativos que possibilitam uma forma de 
exercitar o olhar crítico e reflexivo do estudante sobre si 
mesmo e sobre seu próprio trabalho, no sentido de rom-
per com o paradigma de avaliação em que o dono da nota 
é o professor. Para Hoffmann (2006, p.52):

A avaliação é “movimento”, é ação e reflexão. Na 
medida em que as crianças realizam suas tarefas, 
efetivam muitas conquistas, refletem sobre suas 
hipóteses, discutem-nas com pais e colegas. A 
média de escores na escola e a concepção consta-
tativa do teste se contradizem a esse dinamismo, 
obstaculizam, provocam a estagnação, as arbitra-
riedades.

Para a autora, o professor deve assumir a responsa-
bilidade de refletir sobre toda produção do conhecimen-
to do aluno, promovendo o “movimento”, favorecendo a 
iniciativa e a curiosidade no perguntar e no responder e 
construindo novos saberes junto com os alunos. Nesses 
termos considero que a auto-avaliação poderia ser exer-
citada em termos produtivos e educativos na escola de 
aplicação.
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Considerações Gerais

 A investigação por meio dos relatos dos estudan-
tes, reveladores de seus sentimentos, desejos e vivências 
reafirma a necessidade de valorização dos saberes dos 
alunos como uma possibilidade de aflorar certos conceitos 
ou concepções e práticas desejáveis às aulas. 

 No tocante à avaliação do ensino de ciências, os 
estudantes sugerem a explicitação dos critérios avaliati-
vos usados pelo professor para conhecimento dos alunos, 
evidenciando desacordo da prática de avaliação geral-
mente “improvisada” com a qual se envolvem no coti-
diano escolar que faz com que o professor seja o único 
detentor da nota do aluno, posto que use sempre crité-
rios voluntariosos, não revelados previamente por ele aos 
seus alunos. Orientam, portanto, para a emergência de 
uma outra concepção do processo avaliativo, qual seja, 
servir como instrumento de crescimento baseado no diá-
logo e na reflexão sobre avanços e retrocessos.

Nessa perspectiva, os estudantes sinalizam para 
uma avaliação em que preponderem os aspectos qualita-
tivos, valorizando os trabalhos construídos em grupo. 
Isto decorre, principalmente do fato de na escola de 
aplicação a “prova “ainda predominar como instru-
mento  avaliativo.

Considero que os caminhos da reinvenção do ensi-
no de ciências na escola de aplicação perpassam a forma-
ção de instâncias da EDUCAÇÃO DE PROFESSORES no 
âmbito da própria escola baseadas na reflexão e investi-
gação das práticas aí desenvolvidas. Nessa perspectiva, 
escutar os estudantes pode ser o ponto de partida para 
a reinvenção da prática avaliativa e portanto, da ressig-
nificação da concepção sobre a avaliação.
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ANEXO 1

GRÁFICO 1 – PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DAS AU-
LAS DE CIÊNCIAS RELATADAS PELOS  ESTUDANTES.

Trabalho em grupo

Prova individual e em grupo

Relatório escrito
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Faltou explicação do professor

Não respondeu

Fonte: QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS DOS ALUNOS/2007


