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RESUMO 
 

Esta Pesquisa foi desenvolvida no Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, 
da Universidade Federal do Pampa, objetiva apresentar a revisão bibliográfica 
acerca das questões avaliativas no ensino de ciências, tendo como corpus de 
pesquisa um evento em especial, o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 
em Ciências, que ocorre bienalmente, promovido pela Associação Brasileira de 
Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC), e encontra-se em sua décima 
edição. Foram analisados os anais referentes aos anos de 2015 e 2013, coletando 
informações acerca do tema Avaliação, temática que traz grandes indagações tanto 
para estudantes como para professores, pois mesmo com a defesa de uma 
avaliação formativa pela literatura e pelos documentos legais, percebe-se uma 
prática classificatória. O referencial teórico subsidia-se em HOFFMANN (1991), 
LUCKESI (2013) e VASCONCELLOS (2015).   Metodologicamente caracteriza-se 
em relação a abordagem como uma pesquisa qualitativa e em relação aos 
procedimentos como uma pesquisa bibliográfica defendida por GIL (2002). Para 
análise dos dados será utilizada ATD- Análise Textual Discursiva definida por 
GALLIAZZI e MORAES (2006). Como resultados, espera-se compreender as 
concepções avaliativas presentes em publicações do evento. Também se pretende 
identificar trabalhos coerentes com as determinações legais. Conclui-se que a 
maioria dos trabalhos identificados neste evento, nos dois anos pesquisados 
caracterizam-se na concepção classificatória, sendo que merece destaque o número 
expressivo de trabalhos voltados para avaliação de Larga Escala. 
 
 
Palavras-chaves: Avaliação da aprendizagem, Ensino de Ciências, ENPEC. 

 

 

 



 
ABSTRACT 

 
This research project, developed in the course of degree in natural sciences from 
Universidade Federal do Pampa, aims to present the literature review on evaluation 
issues in science education, with the corpus of research a special event, the national 
meeting of research in education in science, which occurs every two years, promoted 
by the Brazilian Association of Science Education Research (ABRAPEC) , and is in 
its tenth edition. The annals were analyzed for the years 2015 and 2013, gathering 
information about the theme, thematic Evaluation that brings great questions both for 
students and for teachers, because even with the defence of a formative assessment 
by literature and legal documents, a qualifying practice. The theoretical subsidizes in 
HOFFMANN (1991), LUCKESI (2013) and VASCONCELLOS 
(2015). Methodologically characterised with respect to approach as a quantitative 
and qualitative research and in relation to procedures as a bibliographical research 
advocated by GIL (2002). For analysis of the data will be used for ATD-Discursive 
Textual analysis defined by BARDIN (1977). As a result, understand the evaluative 
concepts present in event publications. Also if you want to identify work consistent 
with the legal regulations. It is concluded that most of the works identified in this 
event, in the two years surveyed are characterised on qualifying design, and highlight 
the significant number of jobs targeted for large-scale assessment. 
  
Keywords: Evaluation of learning, Teaching Science, ENPEC. 
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1INTRODUÇÃO 

 

A avaliação escolar traz consigo inúmeras indagações. Pensar sobre avaliação 

traz muita insegurança tanto para professores experientes quanto para professores 

em início de carreira como é o caso deste Trabalho de Conclusão de Curso, pois 

como aluna do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, da Universidade 

Federal do Pampa, Campus Dom Pedrito, algumas questões permeiam minha 

formação, tais como: qual a melhor forma de avaliar? Como considerar todo o 

processo e não apenas o momento da prova?Avaliar quem, a partir de que? E como 

tornar a avaliação parte importante do processo ensino aprendizagem e não um 

momento isolado?  

Em experiências vivenciadas dentro de escolas durante atuação no PIBID- 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e Estágio Curricular 

Supervisionado, observei que o desafio é tornar a avaliação parte do processo de 

ensino. Na prática, geralmenteos professores tomam o momento avaliativo como 

isolado, dissociado do planejamento e meramente burocrático. 

Outro fator que torna a avaliação um tema interessante para pesquisa justifica-

se pois por anos a avaliação escolar prevaleceu como classificatória e intimamente 

ligada a disciplinar os alunos, pois além do comodismo, a maioria dos professores 

sente insegurança para modificar a prática, também percebe-se precário 

embasamento teórico, para realizar uma avaliação formativa. 

Por ser parte fundamental do processo educativo, nenhuma instituição de 

ensinopode deixar de discutir suas concepções em seu projeto político pedagógico, 

regimento escolar e planos de ensino, ainda que seja indesejável para a maioria dos 

alunos e professores, conforme Esteban (2001). 

Torna-se importante ressaltar os conceitos que embasam a discussão deste 

trabalho, quais sejam: avaliação e a diferença entre avaliação classificatória e 

avaliação formativa. 

Por ser um ato necessárioa condução da aprendizagem a avaliação deve servir 

de parâmetro para que o educador possa encontrar suportes de forma a auxiliar os 

educandos na construção do conhecimento. Deve ser realizada de forma contínua, 

sobrepondo os aspectos qualitativos aos quantitativos. Ela não deve ser excludente, 

também não deve comparar alunos entre si, porém pode comparar os 
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conhecimentos adquiridos antes e após determinada atividade, conforme definido 

por Caldeira (1997). 

Os referenciais teóricos que discutem as concepções de avaliação, costumam 

classificá-la em duas vertentes, quais sejam: classificatória e formativa. A primeira 

estritamente relacionada a concepção tradicional de ensino, na qual o professor é o 

transmissor e o aluno é o depósito de conhecimentos, que são verificados através 

de provas sequenciais, verifica-se o quanto o aluno aprendeu e o classifica. Já em 

contrapartida a avaliação formativa centra-se em todo o processo de ensino, 

utilizando diferentes instrumentos ao longo de todo o período letivo e com o 

propósito maior de traçar diagnósticos do que precisa ser retomado, melhorado, 

aprofundado, avaliando ao mesmo tempo a aprendizagem do aluno e o 

planejamento do professor. 

Com base no exposto, sobre a importância do ato de avaliar, este trabalho tem 

como objetivo geralrealizar uma pesquisa bibliográfica das concepções de avaliação 

nas publicações do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências e 

como objetivos específicos: Realizar um levantamento sobre os trabalhos com o 

tema avaliação no ensino de ciências no ENPEC;Compreender as concepções 

avaliativas presentes nos trabalhos do ENPEC; Identificar os trabalhos 

quemencionam processos avaliativos no ensino de ciências coerentes com as 

determinações legais. 

Considerando a importância do ato de avaliar e as diferentes metodologias 

avaliativas, o motivo que justifica o interesse em pesquisar a avaliação no Ensino de 

Ciências é a possibilidade de examinar quais as concepções de avaliação e quais 

são os métodos/instrumentos mais utilizadosno Ensino de Ciências e quais 

caminhos alternativos podem ser explorados para uma avaliação coerente com a 

legislação, ou seja, contínua e formativa, pois durante as práticas e estágios 

desenvolvidos durante o curso de Licenciatura percebi ainda uma prática avaliativa 

na área de Ciências da Natureza muito arraigada a classificação. 

A presente pesquisa caracteriza-se metodologicamente em relação a 

abordagem como uma pesquisa quanti-qualitativa e em relação aos procedimentos 

como uma pesquisa bibliográfica, segundo GIL (2002), se concentra exclusivamente 

na análise de materiais já elaborados. Para análise dos dados será utilizada ATD- 

Análise Textual Discursiva definida por BARDIN (2009).  
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Após a introdução, explanarei no segundo capítulo os conceitos gerais acerca 

da avaliação da aprendizagem e a revisão da literatura. No capítulo número três 

será apresentada a metodologia. A apresentação da pesquisa e a análise dos 

resultados serão destacadas no capítulo quatro. O capítulo cinco será destinado às 

considerações finais.  
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2CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

Neste capítulo apresentam-se os conceitos que embasam teoricamente a 

discussão deste trabalho, quais sejam: avaliação, diferença entre avaliação 

classificatória e avaliação formativa e algumas determinações legais que 

regulamentam o ato de avaliar. 

 
 

2.1 Avaliação da aprendizagem 

 

 A avaliação da aprendizagem é um ato necessário na rotina escolar. É ela 

que deverá nortear o trabalho do professor, bem como tornapossível ao professor 

saber em que passo se encontra a aprendizagem dos educandos. É definida por 

Caldeira (1997) como. 

 
Um meio e não um fim em si mesma; está delimitada por uma determinada 
teoria e por uma determinada prática pedagógica. Ela não ocorre num vazio 
conceitual, mas está dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de 
homem, de educação e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem, 
expresso na teoria e na prática pedagógica. (CALDEIRA, 1997, p. 122). 

 

A palavra avaliação, ou avaliar tem origem no francês, sendo advinda da 

palavra “évaluer”, que significa assinalar, estimar, calcular, dar valor a algo. 

Na história da educação, começamos a falar em avaliação no final dos anos 

1960 e início dos 1970, portanto este ainda é um tema jovem, pois anterior a este 

período apenas havia registros de exames escolares (LUCKESI, 2013, p23). 

 Para entendermos a diferença entre o exame e a avaliação Luckesi, (2013, 

p.24) explicita as diferenças entre as duas condutas: 

 

O ato de examinar se caracteriza, especialmente (ainda que tenha outras 
características) pela classificação e seletividade do educando, enquanto o 
ato de avaliar se caracteriza pelo seu diagnóstico e pela inclusão. O 
educando não vem para a escola para ser submetido a um processo 
seletivo, mas sim para aprender e, para tanto, necessita do investimento da 
escola e dos seus educadores tendo em vista efetivamente aprender.  

 
 Por ser ainda um tema jovem, surgem equívocos por parte de professores 

que insistem em enxergar a prática avaliativa e a construção do conhecimento como 

momentos distintos. Cabe ressaltar que a avaliação e a educação não se encontram 
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separadas. Para Hoffmann (1994), é necessário a tomada de consciência e a 

reflexão a respeito dessa compreensão atrapalhadadeavaliação, pois o ato de 

avaliar não pode ser visto apenas como um julgamento de resultados, sendo que se 

vista dessa forma, torna-se uma prática equivocada e perigosa. 

2.2 Avaliação Classificatória 

 

 A avaliação classificatória vem de abordagens tradicionais de ensino. Ela está 

ligada a ideia de classificar, e também disciplinar os estudantes. Ela é impositiva e 

cria pré-requisitos estáticos.  Trabalha na perspectiva de respostas copiadas que 

reproduzam exatamente o que foi dito pelo professor, bem como gabaritos pré-

definidos. Para exemplificar tal prática, Vasconcellos (1956), denuncia que por 

diversas vezes, os alunos em momentos de testagem questionam os professores se 

podem escrever com suas palavras, para ele, isto é mais uma prova de que por 

muito tempo o aluno, foi orientado a escrever com as palavras do professor, ou as 

palavras do livro. 

A avaliação classificatória segundo Jussara Hoffmann: 

 

Se refere a padrões preestabelecidos, em bases comparativas: critérios de 
promoção (elitista, discriminatório), gabaritos de respostas às tarefas, 
padrões de comportamento ideal. Uma qualidade que se confunde com a 
quantidade, pelo sistema de médias, estatísticas, índices numéricos dessa 
qualidade. Contrariamente, qualidade, numa perspectiva mediadora de 
avaliação, significa desenvolvimento máximo possível, um permanente “vir a 
ser”, sem limites preestabelecidos, embora com objetivos claramente 
delineados, desencadeadores da ação educativa. Não se trata aqui, como 
muitos compreendem, de não delinearmos pontos de partida, mas, sim, de 
não delimitarmos ou padronizarmos pontos de chegada. (2009, p. 31-32). 

 

 Sua aplicação se utiliza do erro para classificar os alunos, entendendo-o 

como fracasso e a dúvida como um não aprendizado.Talprática é considerada como 

uma postura pedagógica tradicional de transmissão da informação e inquestionável 

(HOFMANN, p.20).  

 Bloom (1993), também confirma que a avaliação classificatória é excludente, 

pois tem como função básica a classificação dos alunos, sendo ela realizada ao final 

do período seja este, um bimestre, trimestre, ano letivo ou uma unidade didática. Ela 

classifica os estudantes, de acordo com os níveis pré-determinados pelo professor. 

Seu objetivo, de forma geral, seria mensurar em que grau os alunos se encontram. 
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Pode-se dizer que é nesta modalidade de avaliação que ocorre nivelamento dos 

alunos, sendo possível comparações e atribuições de notas. 

Quando pensamos em instrumentos avaliativos classificatórios logo nos vem à 

mente a prova (escrita ou oral), o teste ou exame. Seja qual for o nome que se 

atribua, geralmente está ligado à tensão da promoção ou reprovação do educando. 

Para Vasconcellos (1956), estes instrumentos apresentam data e hora marcada, 

com horários e dificuldades especiais.  

Além de representar um momento, apresenta-se também somente a partir de 

um recorte, uma parte relevante para o professor. Certas características, ainda 

tornam este momento mais dificultoso, como: dia marcado, relação de desconfiança 

do professor, pressão, tons de ameaça e a acumulação de conteúdos a serem 

decorados.  

 

A avaliação deixa de ser considerada como uma dimensão da 
aprendizagem, para ser apenas uma com-“prova”-çãodo que o aluno 
sabe.Na prática, quais os motivos que levam o professor a usar a “prova”? 
É mais cômodo (permite um tempo para “respirar” corrige tudo de uma vez 
etc); o docente tem uma visão de que “sempre foi assim”, não percebe a 
necessidade de mudar; não sabe como fazer diferente; sente-se seguro 
assim, já que há uma legitimação social para este tipo de prática 
(especialmente em termos de preparação para os exames); existe a 
possibilidade de usá-la como ameaça para o aluno (forma de controle 
comportamento); e localiza o problema no aluno, não se questionando o 
processo (VASCONCELLOS, p. 124, 125). 

 

 Na realidade, a avaliação classificatória é bastante cômoda para alguns 

professores, e estes pelo excesso de trabalho, falta de tempo, ou por outras 

dificuldades que se apresentam atualmente, se utilizam desta prática. Entretanto o 

referencial teórico chama a atenção para os riscos que tal método avaliativo 

representa, principalmente por ser basicamente vinculada à mensuração da 

aprendizagem, realizada em forma de recortes e momentos específicos.  

 Nesta perspectiva, também percebemos a falta de autonomia dos alunos, que 

mesmo que tenham construído seu conhecimento, apresentam receio em expô-los 

justamente por que suas palavras podem ser diferentes das esperadas pelo 

professor. 
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2.3 Avaliação formativa 

 

 A avaliação formativa ressalta a importância de considerar todo o processo de 

construção do conhecimento. O caminho trilhado pelo aluno é de suma importância, 

assim como os significados e verdades construídas. É importante saber quais eram 

os conhecimentos prévios trazidos pelos educandos, para se determinar o que foi ou 

não construído por ele. Nessa modalidade a perspectiva do erro também tem uma 

grande importância, pois se torna uma ferramenta auxiliar ao professor para a 

construção da aprendizagem sendo capaz de impulsionar suas metodologias. 

 

A avaliação é uma reflexão transformada em ação. Ação, essa que nos 
impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua 
realidade, e acompanhamento, passo a passo do educando, na sua 
trajetória de construção do conhecimento. Um processo interativo, através 
do qual educandos e educadores aprendem sobre si mesmos e sobre a 
realidade escolar no ato próprio da avaliação. (HOFMANN, 1994,p. 18) 

 
Também a avaliação formativa ou mediadora, tem o intuito de acompanhar o 

aluno e encontrar ferramentas a fim de auxiliarem na construção do seu 

conhecimento. Ela avalia o que foi construído ao longo do processo e leva em 

consideração todo o caminho percorrido até a construção. Entende-se que o 

processo cognitivo não é estático, por esse motivo não considera apenas o final do 

processo.  

Para Hoffmann (2001), a avaliação mediadora pode ser entendida como a 

dinamização de oportunidades ação-reflexão. Essa modalidade de avaliação busca 

um acompanhamento permanente do professor e incentiva o estudante a buscar 

novas questões e formular e reformular respostas. Exige uma maior compreensão 

do professor, que terá de interpretar o raciocínio de aluno, bem como entender de 

que forma se deu a construção de seu conhecimento. Sobretudo a avaliação 

formativa centra-se no erro, que é visto como mais um meio não automatizado de 

avaliar o aluno, e uma ferramenta auxiliar para contribuir com o professor na sua 

prática docente. 

 Nesse sentido trabalhar com instrumentos avaliativos que levem em 

consideração todo o processo de ensino aprendizagem construído por professores 

e alunos, requer muito mais que a mensuração de resultados em forma de notas. 

Essa prática exige do professor muita observação e sensibilidade. Hoffmann (2014) 
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destaca que às vezes não se trata de praticar atividades diferenciadas, mas sim de 

interpretar de maneira diferenciada as atividades já trabalhadas. 

Instrumentos de avaliação são, assim, registros de diferentes naturezas. 
Ora é o aluno que é levado a fazer os próprios registros, expressando o seu 
conhecimento, em tarefas, testes, desenhos, e tarefas sugeridas pelo 
professor.Ora é o professor quem registra o que observou do aluno, 
fazendo anotações e outros apontamentos, inclusive apontamentos nas 
tarefas individuais. Quanto mais frequentes e significativos forem os 
registros, nos dois sentidos, melhores serão as condições do professor de 
adequar as ações educativasàs possibilidades de cada grupo e de cada 
aluno. (HOFFMANN, 2014, p. 5) 

 
 É importante destacar que as anotações devem ser consistentes a ponto de 

poder nortear as práticas docentes. Também deve ser levada em consideração a 

singularidade de cada aluno e seus reais progressos e possíveis bloqueios, sua 

postura durante a aula e seus anseios e questionamentos. 

2.4 Documentos Legais e a Avaliação no Ensino de Ciências 

 

 Os documentos oficiais que normatizam a educação no Brasil são bastante 

recentes. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, por exemplo, tem pouco mais de 

dezenove anos, eles foram instaurados em dezembro de 1996. 

 Ao nos remetermos à história da educação brasileira, é possível perceber que 

a preocupação em tornar a educação universal de acesso gratuito se confunde com 

a história do Brasil. A problematização desta questão e a busca para encontrar 

soluções esteve presente em nossa sociedade por diversos momentos históricos. A 

questão educativa e a questão avaliativa inevitavelmente se entrelaçam e para 

compreendermos melhor a função das normativas existentes atualmente retomarei 

alguns fatos históricos através de uma linha do tempo. 

1549- Introdução da educação no Brasil a partir dos primeiros padres Jesuítas. 

1808- Mudança da sede do Brasil Colônia e a chegada da família real, momento de 

importância para o Brasil com a criação dos primeiros cursos técnicos e superiores 

como os de medicina da Bahia e Rio de Janeiro. 

1822- Com a independência do Brasil, surgem mudanças no quadro político. 

1824- A constituição prevê como compromisso do Império assegurar a instrução 

primária gratuita nos principais vilarejos. 
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1834- Ato adicional é criado e delega às províncias a prerrogativa de legislar sobre a 

educação primária, descentralizando do governo esta responsabilidade. 

1891- O ato adicional é novamente mantido na Constituição de 1891, impedindo o 

governo central de formular ações de universalização do Ensino Fundamental. 

1920- Após a 1ª Guerra Mundial, educadores promovem crítica ao modelo de ensino 

da época, caracterizando-o como passivo e engessado. (Cunha 1977) 

1931- Ministério da Educação e Saúde Pública implementam a reforma Francisco 

Campos. Neste período o Estado regulamenta o currículo seriado, a freqüência 

obrigatória, dois ciclos: fundamental e complementar e a habilitação destes para o 

ensino superior. 

1931- Publicação do Manifesto dos Pioneiros, que sinteticamente enfatiza a 

construção e a aplicação de uma reforma educacional no âmbito nacional. 

1937- O Estado deixa de proclamar seu dever; o que em 1934 era um dever agora 

passa ser uma ação supletiva frente a educação. 

1945- Queda do Estado Novo, momento em que os ideais de 1930 podem ser 

retomados. 

1948- Primeiro Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

1961- Aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação- Lei 4.024. 

1964- Instauração do Regime Militar, e a interrupção da 1ª LDB. 

1964- O regime autoritário implanta a nova LDB, promulgando as Leis 5.540/68 e 

5.692/71 que introduzem mudanças nos ensinos fundamentais e superior, prevendo 

ações que possam prover mão de obra para o mercado de trabalho. 

1971- A Lei 5.692/71 objetiva conter a forte demanda ao ensino superior, atribuindo 

ao 2º grau uma profissionalização compulsória.  

1965- Fim do regime militar! 

1988- Implementação da Constituição de 1988. 

1996- Instauração da Nova LDB e dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

  A Lei Darcy Ribeiro, como é conhecida a LDB, foi aprovada em 20 de 

Dezembro 1996, e é um dos principais documentos reguladores da educação 

contemplando ativamente a avaliação da aprendizagem. Ela prevê uma educação 

básica prolongada e de qualidade, considerando o aluno como um todo. Sugere uma 

avaliação contínua da aprendizagem, exigindo que sejam considerados os aspectos 

que promovam a construção do conhecimento (Garcia, 2011). 
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 Já os Parâmetros Curriculares Nacionais, orientam as ofertas educacionais, 

de acordo e para com a economia mundial (Garcia, 2011). Com a análise histórica 

feita acima, podemos perceber que questões curriculares, e também de unificação 

sempre estiveram presentes na sociedade brasileira, contudo, por questões políticas 

e sociais, estas foram praticadas por breves momentos e depois interrompidas, 

como é o caso da primeira LDB. Garcia também afirma que pelas oscilações das 

obrigações do Estado, houve um grande atraso na questão democrática da 

educação, bem como a concretização dos PCN,que só foi possível graças ao 

processo de redemocratização que o país sofreu, após o regime militar. 

 Ambos osdocumentosdefendem uma avaliação contínua, que leve em 

consideração os aspectos qualitativos aos quantitativos e que sejam capazes de 

emancipar o indivíduo e torná-lo um ser crítico e construtivo, diferentemente da 

forma avaliativa excludente e classificatória, na qual alguns professores percebemno 

momento de ensinar e no momento de avaliar, enxergando situações distintas e 

exercendo essas ações de maneira diferenciada (Hoffmann, 1991). 

A avaliação deve servir como um parâmetro de evolução do educando em 

relação a si mesmo e não em relação ao colega. Perceber as diferenças entre os 

alunos e buscar novas formas de compartilhar o conhecimento faz parte da tarefa do 

professor, possibilitando ao aluno uma aprendizagem contínua e significativa.  

Conforme a LDB 9394/96, a avaliação deve obrigatoriamente prever momentos 

de recuperação, preferencialmente paralelos ao período letivo, para os casos com 

baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus 

regimentos. Desta forma, é possível acompanhar o aluno com baixo desempenho, 

encontrando formas de incluí-lo aos demais. Cabe ressaltar que o baixo 

desempenho dos alunos deve servir também de alerta ao professor para repensar 

suas metodologias, a fim de encontrar formas de incluir àqueles que tiveram déficit 

de aprendizagem.   

É necessário refletir se o problema de avaliar está em questões como a 

interpretação das normativas, e a demanda de tempo dos professores para uma 

avaliação contínua. Além de que o processo burocrático na concepção dos 

professores se sobrepõe às suas ações dentro da sala de aula, desta forma o 

professor cumpre sua tarefa burocrática delegada pelo sistema de julgar seu aluno, 

cabendo ao aluno ser o réu, que sofre o processo avaliativo.  
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Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), encontra-se 

aavaliação contemplada principalmente nos artigos treze e vinte e quatro, sendo que 

o primeiro trata das incumbências dos professores e no seguinte de questões 

procedimentais. 

A LDB 9394/96, no Artigo 13 garante que os docentes incumbir-se-ão de:  

 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino;  
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
 III - zelar pela aprendizagem dos alunos;  
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento;  
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

 

 Algumas iniciativas podem facilitar o trabalho do professor e da mesma forma 

contribuir para que o professor cumpra as orientações sugeridas pela LDB. A 

primeira é utilizar o Projeto Político Pedagógico para nortear sua ação docente, visto 

que tal documento não pode servir apenas de artifício burocrático, e deve servir de 

apoio ao professor. Outra ação é a promoção e a participação em reuniões e grupos 

de estudo que contemplem o assunto avaliação, esta iniciativa pode ser feita em 

parceria com a gestão do educandário, e desta forma se tornar uma ação eficaz e 

coerente com o que é proposto na legislação. Cabe também ao professor promover 

a recuperação paralela, tendo consciência que esta é de conteúdo e não de nota, 

promovendo o avanço dos alunos e a construção de uma aprendizagem 

significativa. 

 O Artigo 24 da LDB 9394/96 quanto à organização dos níveis e modalidades 

de ensino da educação Básica defende uma organização de acordo com as 

seguintes regras comuns:  

 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
 a) a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;  
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;  
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 
aprendizado; 
 d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;  
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e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

 

 No quesito avaliação, a legislação apresenta um bom encaminhamento e 

preocupa-se com a qualidade do ensino, observando os períodos de recuperação. 

Entretanto, precisamos pensar que embora haja um condicionamento a uma 

avaliação formativa, que emancipe os estudantes para a vida, algumas escolas 

inevitavelmente trabalham numa perspectiva de classificar.  

Um exemplo são os conselhos de classe realizados pelos professores por 

áreas de conhecimento. Testemunhei uma cena bastante confusa, em uma escola 

num momento de conselho de classe. Havia três professores, os três da área das 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Cada qual, representando sua disciplina, 

ou seja, Física, Química e Biologia. Para avaliar cada um dos alunos, após uma 

breve discussão sobre o mesmo, os professores um a um relatavam um conceito 

para o indivíduo (C- construiu o conhecimento, CP- construiu parcialmente, NC- não 

construiu o conhecimento), e o conceito que tivesse maior adesão seria o atribuído 

ao aluno. Talvez esta prática demonstre a falta de preparo dos professores, bem 

como pode representar também uma prática perigosa e injusta, pois não revela a 

situação verdadeira do aluno. 

 Além dos fatos explanados acima, outros também demonstram que embora a 

legislação se preocupe em uma avaliação que não classifique os estudantes, outras 

ferramentas utilizadas pelo sistema ainda atuam com a perspectiva da classificação, 

que é o caso dos concursos públicos, vestibulares, dentre outros, no qual, os 

“melhores” vencem. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram publicados em 1997, pelo 

Ministério da Educação, com o objetivo de traçar um novo perfil para o currículo, 

apoiado em competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta; 

orientam os professores quanto ao significado do conhecimento escolar quando 

contextualizado e quanto à interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e a 

capacidade de aprender, também foram elaboradoscom intuito de auxiliar os 

educadores na busca de novas abordagens e metodologias de ensino. 

Os PCN’s estão organizados em: três grandes áreas: Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

No Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) está organizado em 10 volumes, que 

são: Introdução aos PCN; Língua Portuguesa; Matemática; Ciências Naturais; 

História e Geografia;Arte, Educação Física e Temas Transversais (Ética, Meio 

Ambiente; Saúde; Pluralidade Cultural e Orientação Sexual).  

No Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) está organizado em 10 volumes, que 

são: Introdução aos PCN; Língua Portuguesa; Matemática; Ciências Naturais; 

Geografia; História, Arte;Educação Física; Língua Estrangeira eTemas Transversais 
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(Ética; Pluralidade Cultural; Meio Ambiente; Saúde; Educação Sexual; Trabalho e 

Consumo).  

O Ensino Médio divide-se em três grandes áreas:Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física, 

Arte e Informática);Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Biologia, 

Física, Química, Matemática); e Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, 

Geografia, Sociologia, Antropologia, Filosofia e Política). 

O PCN Ciências da Natureza do Ensino Fundamental está organizado em 

dois ciclos, sendo o primeiro contemplando de 1ª a 4ª série e o segundo de 5ª a 8ª. 

No Ensino Médio as Ciências da Natureza aparece com a Matemática e suas 

tecnologias. 

No primeiro ciclo, os PCN relata a necessidade de ensinar Ciências já nos 

primeiros anos de vida escolar em função de que as crianças, desde muito cedo, 

antes mesmo de alcançarem a idade escolar obrigatória, já buscam os saberes 

relativos ao mundo que as rodeia. 

Em relação a avaliação da aprendizagem os PCN, propõem que as perguntas 

fechadas do tipo “O que é...?” não sejam utilizadas em função de que a maioria dos 

alunos desta faixa etária ainda não conseguem elaborar respostas objetivas e então 

respondem com exemplos.  

Outros pontos negativos é que se o professor aceita esse tipo de resposta, 

com definição de “exemplo”. Dessa forma há duas ocorrências frequentes.Uma é a o 

professor aceitar a definição de exemplo como resposta.A segunda ocorrência é 

considerar errada a resposta (do exemplo), interpretando que o aluno não construiu 

o conhecimento, desta forma, tanto uma quanto a outra comprometem o 

aprendizado do aluno. 

Meios avaliativos alternativos também são sugeridos pelo documento. Alguns 

exemplos podem ser a interpretação de uma história um desenho ou um texto, 

representando desta forma a superação da prova e do questionário e das respostas 

reproduzidas, considerando o processo, salientando que as avaliações devem ser 

feitas tantas vezes quantas necessárias.  

No segundo ciclo, os critérios de avaliação estão direcionando aos objetivos 

mencionando no documento. É necessário também que os professores considerem 

aspectos construídos pelos alunos em ambientes não formais. 

Em função do ambiente escolar não ser mais uma novidade para os alunos 

deste ciclo as exigências no âmbito avaliativo são maiores. 

 

É com um repertório ampliado pelas noções anteriormente aprendidas e 
pelo desenvolvimento das capacidades de ler, representar e estabelecer 
relações que o aluno do segundo ciclo realiza estudos comparativos dos 
elementos constituintes dos ambientes, particularmente o solo e a água, de 
algumas fontes e transformações de energia, das interferências do ser 
humano no ambiente e suas consequências, do funcionamento do corpo 
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humano, integrando aspectos diversos e as condições de saúde, bem como 
das tecnologias utilizadas para a exploração de recursos naturais e 
reciclagem de materiais (BRASIL, 1997). 

  

 Os alunos ingressantes deste ciclo, muitas vezes chegam sem construir 

completamente a linguagem escrita, entretanto, também faz parte das orientações 

do documento orientar e auxiliar o educando para que este fato não seja um 

impeditivo para o Ensino de Ciências, sendo que, como já vimos no primeiro ciclo 

os alunos podem expressar sua aprendizagem através de meios alternativos, que 

não os de forma escrita. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio relaciona as 

competências indicadas pela Base Nacional Comum, correspondentes a área de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias (Brasil 1997). Uma 

orientação deste documento é a produção de conhecimento efetiva, a partir de 

propostas interdisciplinares e contextualizada.  

 No que tange a avaliação, a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, 

os PCN nos orientam a realizar uma prática avaliativa em consonância com a LDB, 

de caráter formador, afim de que favoreça além do progresso também a autonomia 

dos educandos tornado estes, cidadãos capazes de refletir sua ação na sociedade 

e no mundo. 
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3 METODOLOGIA 

 
 

O presente trabalho caracteriza-se em relação à abordagem como qualitativa, 

pois ao mesmo tempo em que apresenta o levantamentodo número de trabalhos 

sobre avaliação publicados no ENPEC, busca compreender quais as principais 

concepções sobre avaliação em ciências que permeiam estas publicações. 

Para Minayo a pesquisa qualitativa é aquela que: 

 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de 
Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa 
dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia 
e a Educação. (MINAYO, 2001, p. 14). 

 

São consideradas características da pesquisa qualitativa de acordo com 

Minayo(2001), objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 

compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 

determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e o mundo 

natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos 

investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de 

resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que defende um 

modelo único de pesquisa para todas as ciências.  

Gerhard e Silveira em relação à pesquisa qualitativa enfatizam: 

Que o pesquisador deve estar atento para alguns limites e riscos da 
pesquisa qualitativa, tais como: excessiva confiança no investigador como 
instrumento de coleta de dados; risco de que a reflexão exaustiva acerca 
das notas de campo possa representar uma tentativa de dar conta da 
totalidade do objeto estudado, além de controlar a influência do observador 
sobre o objeto de estudo; falta de detalhes sobre os processos através dos 
quais as conclusões foram alcançadas; falta de observância de aspectos 
diferentes sob enfoques diferentes; certeza do próprio pesquisador com 
relação a seus dados; sensação de dominar profundamente seu objeto de 
estudo; envolvimento do pesquisador na situação pesquisada, ou com os 
sujeitos pesquisados.(GERHARD e SILVEIRA, 2009, p. 32). 

 
 Em relação aos procedimentos caracteriza-se como uma pesquisa 

bibliográfica, justamente por ser desenvolvida a partir de materiais já elaborados. 

Para Gil (2007, p.44), os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são 

as investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das 
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diversas posições acerca de um problema. Gil (2002) também destaca que a 

pesquisa bibliográfica tem como principal vantagem sua abrangência, pois o 

pesquisador tem uma gama maior e mais variada de material do que se fizesse uma 

pesquisa presencial em menor espaço de tempo. 

Terá como corpus do trabalho os anais do Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências. De acordo com as informações do site do evento1,o mesmo 

ocorre de forma bienal promovida pela Associação Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ABRAPEC), teve sua primeira edição no ano de 1997, com 

o propósito de reunir e favorecer a interação entre pesquisadores da área de ensino 

de Química, Física, Biologia, Geociências, Ambiente, Saúde e áreas afins. 

O ENPECatualmentetem por finalidade discutir trabalhos de pesquisas 

recentes e tratar de temas de interesse da comunidade de educadores de Ciências, 

servindo como espaço para reflexão sobre as atividades de pesquisa na área e para 

apresentação e discussão de trabalhos de pesquisa em Educação em Ciências. Seu 

público alvo é formado por interessados na pesquisa em educação e Ciências 

Naturais, da Saúde e do Ambiente, incluindo professores pesquisadores da 

educação básica e superior, estudantes da graduação e pós- graduação, formadores 

de professores e pesquisadores. 

A escolha deste evento se deu pela grande relevância no cenário nacional no 

que tange às ciências da natureza. Outro fator que contou para a escolha do tema 

foi a grande variedade de trabalhos nas áreas de Ciências da Natureza, fato que 

contribui para compreender melhor o funcionamento da avaliação no cotidiano do 

escola/aula de Ciências. 

A pesquisa ocorreu através da consulta ao site do evento2, e ao eixo temático 

“Avaliação na Educação em Ciências3”, perfazendo um universo de 53 trabalhos, 

sendo 22 no ano de 2013 e 31 no ano 2015. 

Durante o estudo realizado com a leitura dos artigos do ENPEC nos anos de 

2013 e 2015, localizados dentro do eixo temático “Avaliação da Aprendizagem” 

acreditou-se que estudos voltados para ferramentas norteadorasdo processo de 

avaliação no Ensino de Ciências seriam em número expressivo. Porém, no decorrer 

das leituras, percebeu-se que os trabalhos definem-se em três grandes concepções 

                                                           
1Disponível em: <http://www.xenpec.com.br/pt/> 
2Disponível em: <http://www.xenpec.com.br/anais2015/lista_area_11.htm> 
3Disponível em: <http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/lista_area_11.htm> 
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de avaliação: classificatória, formativa e de Larga Escala, como se observa na tabela 

de número 1. 

 

 Tabela 1 - Distribuição das publicações do ENPEC (2013 - 2015) 

Concepções de avaliação: Autores: 

Avaliação Classificatória: Coelho; Favarato(2013), 
Mendes, Aguiar, Correia (2013), 
Miguel; Tobaldini; Frigo; Justina (2015). 
Fantinelli, Frozza, Pastorizza, Cacciamani (2015) 
Ruppentha, Coutinho, Schetinger (2015) 
Ferreira, Paz (2015) 
 

Avaliação Formativa: Bozza; Alves (2015),  
Pereira, Rizatti (2015), 
 França; Francisco (2015), 
 Everton; Deus; Soares (2015),  
Martin; Fraga; Raulino (2015), 
Ferreira; Paz (2015). 
Martin, Fraga, Raulino (2015) 
 

Avaliação Larga Escala: Possebon; Hennig ; Amestoy ;  Damascena;  Tolentino 
(2013),  
Richetti; Alves Filho (2013) 

Eibel; Moreira; Moreira; Corazza; Oliveira (2013),  
Oliveira; Trindade (2013), 
Mendonça;Barbosa;Caffer;Bozelli; Faria(2013), 
Silva; Martins (2013) 

Silva (2013) 
Silva, Silva, Kawamura (2015) 
Erasmi, Moreira (2015) 
Brito, Gebara (2015) 
Lima Junior (2015) 
Henriques, Dorvillé (2015) 
Silva, Alves, VersutiI-Stoque, Motokane (2015) 
Costa, Inês Martins (2015) 
Souza, Pagan (2015)  
Lima, Wartha (2015) 

 

Ferreira, Paz (2015) 

Maceno, Lara (2015) 

Leite, Martins, Garcia(2015) 

Batagin-Piotto, Teixeira, Bonzanini (2015) 
Gheno, Rosemberg, Souza, Calabró(2015) 

Marcom, Kleinke(2015) 

Castilho (2015) 
Ferreira, Wartha (2015) 

Cunha, Pagan (2015) 
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Fonte: Autor (2016) 

 

Muitos pesquisadores norteiam seus trabalhos para avaliações de Larga 

Escala, sendo estes, trabalhos que se detém em avaliações que correspondem a 

uma amplitude maior que a da sala de aula. 

 Podemos dizer que atualmente a avaliação escolar pode ser definida em duas 

óticas. A avaliação interna, realizada pelo professorequebuscao acompanhamento 

da aprendizagem e do seu trabalho e é de extrema importância tanto para 

estudantes quanto para alunos, e a avaliação externa, considerada de longa/larga 

escala, pois atinge proporções maiores, e ocorre de forma sistêmica. 

Penin (2009, p. 23-24), destaca a importância das avaliações (interna e 

externa) como instrumentos de reflexão da prática educativa, bem como a 

divulgação destes resultados: 

 

[...] no âmbito interno, possibilita a avaliação como instrumento de ação 
formativa, levando instituições e os professores a refletirem a respeito de 
suas práticas e de seus objetivos e, assim, a melhorar sua ação docente e 
sua identidade profissional. Por outro, em âmbito externo, oferece 
informações para que tanto os pais quanto a sociedade, especialmente os 
sistemas de ensino, possam efetivar um relacionamento produtivo com a 
instituição escolar. Apurar os usos da avaliação, comparar resultados e 
comportamento de entrada dos alunos em cada situação e 3 contexto social 
e institucional é da maior importância para não homogeneizar processos 
que são de fato diferentes. (Penin,2009, p. 23-24) 

 

 O método para realizar a análise dos dados a ser utilizado para a 

classificação dos textos é o método de Laurence Bardin (2009), que impõe dois 

polos distintos. O primeiro é rigorosidade, e o segundo, ir além das 

aparências.Consiste na: a) Pré-análise (fase de organização, sistematização das 

ideias na criação de uma plano de análise); b) Codificação (processo de 

transformação dos dados brutos, através de codificação ou enumeração destes) c) 

Categorização (criação de categorias) e d) Análise (tratamento dos resultados 

obtidos, interpretação, síntese e seleção dos resultados, validação e confronto do 

material com as dimensões teóricas). 

Na pré-análiseforam organizados os materiais e documentos, formulando 

hipóteses ou questões norteadoras. Primeiramente foi realizada a busca no site do 

evento e a familiarização com as discussões apresentadas nos anos de 2013 e 

2015, para tal, elaborou-se um quadro, no qual cada artigo recebeu uma numeração 
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de acordo com a ordem encontrada nos anais e o ano de publicação. A organização 

deste organograma se deu da seguinte forma: Título, Autor, Resumo, Tipo de 

avaliação, Relação com o tema de pesquisa e identificação do instrumento utilizado 

para avaliar. 

Após identificou-se os trabalhos que apresentassem concepções de 

avaliações condizentes com os documentos legais, ou seja, formativa.Os trabalhos 

com relação com o tema de pesquisa foram lidos com aprofundamento para elaborar 

as três categorias de análise, que são: 

Avaliação classificatória: apresenta métodos tradicionais, onde há uma 

separação e classificação entre os alunos. Sobrepõe aspectos quantitativos aos 

qualitativos e apresenta notas para classificar alunos. 

Avaliação Formativa: discute métodos que são capazes de auxiliar na 

construção do conhecimento ao longo do processo. Também norteia o professor a 

trabalhar a partir dos erros, para uma aprendizagem significativa. 

Avaliação de Longa/LargaEscala:Produz resultados no âmbito estadual e 

nacional. É mais volta a questões procedimentais em nível de secretarias de estado 

e coordenadorias do que propriamente ao efetivo trabalho no professor na sala de 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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 A partir da análise de conteúdo de Bardin (2009) apresenta-se a primeira 

etapa, denominada de pré-análise, que consiste na escolha dos documentos e 

organização dos dados. 

O objeto de estudo da pesquisa é composto pelos anais do Encontro Nacional de 

Pesquisas em Educação em Ciências -ENPEC, dos anos de 2013 e 2015. 

Dos dezenove eixos temáticos abordados nos eventos, são eles: Ensino 

aprendizagem de conceitos científicos, Formação de professores de ciências, 

História, Filosofia e Sociologia da Ciência na Educação em Ciências, Educação em 

Espaços não Formais e Divulgação Científica, Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Educação em Ciências, Educação Ambiental e Educação em 

Ciências, Educação em Saúde e Educação em Ciências, Linguagem, discurso e 

Educação em Ciências, Alfabetização Científica e Tecnológica, abordagem CTS e 

CTSA e Educação em Ciências, Currículo e Educação em Ciências, Avaliação e 

Educação em Ciências, Diversidade Multiculturalismo e Educação Em Ciências, 

Processos e Materiais Educativos na Educação em Ciências, Políticas Educacionais 

e Educação em Ciências, Questões teóricas e metodológicas da pesquisa em 

Educação em Ciências. Destes eixos, focou-se no eixo Avaliação e Educação em 

Ciências. 

Através de uma leitura flutuante, elaborou-se a tabela a seguir, explicitando os 

dados gerais, tais como ano do evento, total de publicações e percentual de 

trabalhos relacionados à temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Relação de ano, evento, número de artigos e percentual nos ENPEC de 

2013 e 2015 

Ano Evento  Local Total de Avaliação na % 
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Artigos Educação em 

Ciências 

2013 ENPEC Águas de 

Lindóia 

1060 22 1,90 

2015 ENPEC Águas de 

Lindóia 

1272 31 2,44 

Fonte: Autor (2016) 

 

 Percebe-se que nos dois últimos anos do evento houve um aumento de 

0,54% nas publicações relacionadas ao tema, entretanto, comparando as demais 

temáticas constata-se que há muito a ser pesquisado e discutido em relação a 

avaliação e principalmente avaliação na área de Ciências. 

 Prosseguindo com a pré-análise, mapeou-se trabalhos publicados no ano de 

2013, no total de 20, bem como seus respectivos títulos, autores e dados do resumo, 

categorizando-os em Avaliação Formativa (F), Avaliação Classificatória (C) ou 

Avaliação de Larga Escala (LE). Também se identificou na última coluna o 

instrumento abordado na publicação, pois os instrumentos caracterizam-se como 

parte importante deste trabalho. Os elementos supracitados são apresentados na 

tabela a seguir.  

 

Tabela 3 - Tabulação das Publicações do ENPEC - 2013 

Título Autores Resumo F / C/ 
LE 

Instrumento 

(1/2013) A 
Carência de 
Instrumentos 
Avaliativos em 
Ciências: O 
Reflexo de 
Avaliações 
Externas nas 
Práticas de 
Ensino de 
Ciências nos 
Anos Iniciais 

Natália Borba 
Possebon 
 
 Elisabete 
Carvalho 
Hennig 
 
Micheli 
BordoliAmesto
y 
 
GiulianaBronz
oni 
Damascena  

O presente trabalho tem por 
objetivo apresentar o 
resultado diagnóstico dos 
conhecimentos científicos 
de alunos do 2º ano do 
Ensino Fundamental e 
discutir a influência das 
avaliações externas no 
cotidiano escolar e no 
Ensino de Ciências (EC).  
 

 
 

LE 

Instrumento 
diagnóstico 

(2/2013) A 
formação de 
mestres e 

Graziela 
PiccoliRichetti 
 

Apresenta os resultados 
preliminares da análise do 
projeto formador de um 

LE Questionário
s 
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doutores em 
Ensino de 
Ciências: das 
expectativas 
às práticas 

José de Pinho 
Alves Filho 

curso de pós-graduação em 
EC e seus efeitos na 
perspectiva dos mestres e 
doutores formados entre 
2004 e 2012. Os resultados 
apresentados mostraram 
que, mesmo com limitações, 
as expectativas dos 
egressos quanto às 
atividades formadoras foram 
atendidas e que o modelo 
proposto se mostra 
adequado e promissor. 

(3/2013) A 
percepção de 
diretores e 
equipes 
pedagógicas 
de escolas 
públicas sobre 
o Programa 
Institucional de 
Bolsas de 
Iniciação à 
docência - 
subprojeto 
Biologia 

William 
ClestonEibe 
 
Arana Moreira  

O presente trabalho 
apresenta os resultados de 
uma escolaapós um ano de 
implantação do PIBID na 
mesma. 

LE Questionário 

(4/2013) 
Análise de 
artigos 
apresentados 
nos Encontros 
Nacionais de 
Ensino de 
Biologia 
(ENEBIO) 
sobre o tema 
aulas práticas 
experimentais. 

Mário Cézar 
Amorim de 
Oliveira  
 
Gabriela de 
Souza 
Trindade  

O objetivo do presente 
estudo é analisar os artigos 
publicados nas atas dos 
Encontros Nacionais de 
Ensino de Biologia 
(ENEBIO) que abordam o 
tema atividades práticas 
experimentais.  

LE Pesquisa 
documental 
ENEBIO 

(5/2013) 
Análise do 
desempenho 
de alunos de 
Ensino Médio 
na resolução 
de problemas 
de Física do 
ENEM: 
reflexões 
acerca do 

Daiana Braga 
de Almeida  
 
Diego 
Henrique 
Oliveira 
Barbosa  
 
Ana Maria 
Caffer 
Fernanda 

O trabalho aqui proposto é 
resultado de uma das várias 
ações que tem sido 
desenvolvida junto ao 
Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), de um 
Curso de Licenciatura em 
Física, de uma Universidade 
Pública do estado de São 
Paulo.  

LE Enem 
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contexto Cátia Bozelli 
 
Maria Rita de 
Castro Faria 

(6/2013) 
Análise dos 
objetos de 
conhecimento 
de física nas 
provas do 
Exame 
Nacional do 
Ensino Médio. 
(ENEM) 

Vailton Afonso 
da Silva  
 
Maria Inês 
Martins  

Essa pesquisa identifica a 
presença dos Objetos de 
Conhecimento da Física nas 
provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) 
elencados na Matriz de 
Referência do Edital 2012.  

LE Enem 

(7/2013) 
Avaliação da 
Aprendizagem 
no Ensino de 
Ciências: 
Subsídios 
Teóricos para 
a Reflexão da 
Prática 

 Josias 
Ferreira da 
Silva 

 A pesquisa teve como 
objetivo discutir a temática 
da avaliação com os 16 
acadêmicos do curso, 
analisar a relação existente 
entre teoria e prática da 
avaliação da aprendizagem 
como instrumento de 
reflexão, relacionando-a 
com a práxis pedagógica.  

LE Debates e 
discussões 

(8/2013) 
Avaliação em 
larga escala e 
avaliação em 
sala de aula 
no ensino de 
física: 
buscando 
aproximações 
por meio do 
professor 

Ailson 
Vasconcelos 
da Cunha  
 
Lizete Maria 
Orquiza de 
Carvalho 

Buscou-se nas avaliações 
externas dos sistemas de 
ensino subsídios que 
contribuíssem com o 
professor em sua avaliação 
interna na escola com os 
alunos.  

LE Teste 

(9/2013) 
Avaliação em 
Química: um 
estudo em 
artigos de 
revistas da 
área de ensino 
no Brasil 

Fabiele 
Cristiane Dias 
Broietti 
 
OuridesSantin 
Filho  
 
MarinezMeneg
hello Passos 

Apresenta resultados de 
uma análise de artigos 
sobre Avaliação em Química 
publicados em revistas 
nacionais da área de ensino. 
Como resultado foram 
identificados 22 itens, que 
puderam ser resumidos em 
3 categorias . 

LE Pesquisa 
Bibliográfica 

(10/2013) 
Construção e 
validação de 
um 
instrumento 
para avaliar o 

Marcela 
SecchinFavara
to 
 
Geide Rosa 
Coelho 

Analisa o entendimento dos 
estudantes em Genética e 
também interpreta a 
complexidade envolvida 
nesses conceitos, foi 
construído e validado um 

C Questionário 



34 

 

entendimento 
dos 
estudantes em 
Genética 

instrumento em forma de 
questionário, e 
posteriormente, aplicado 
para alunos que cursavam o 
final da segunda série do 
Ensino Médio em uma 
instituição estadual de 
ensino.  

(11/2013) 
Contextualizaç
ão e 
Desempenho 
em exames de 
Ciências da 
Natureza: O 
“Novo Enem” 

Caio F. 
Oliveira  
 
Guilherme S. 
Marcom 
 
Maria J.F. 
Gebara 
Maurício U. 
Kleinke 

Análise dodesempenho dos 
estudantes concluintes do 
ensino médio 
(aproximadamente um 
milhão de estudantes) na 
prova de Ciências da 
Natureza do Enem 2010, 
tendo em vista o tipo de 
contextualização expresso 
no enunciado das questões.  

LE Enem 

(12/2013) 
Currículo 
mínimo e 
avaliação no 
estado do Rio 
de Janeiro: 
Uma questão 
de 
competência 
ou conteúdo? 

Marcília 
Barcellos, 
Marcos Corrêa 
Frederico 
Ramos 
Lolita Lutz 
Michelle 
Pereira 
Thalita Ramos  
ThamirisRanq
uine 

Trata-se de uma pesquisa 
documental realizada num 
contexto de mudança 
curricular no Estado do Rio 
de Janeiro. O Currículo 
Mínimo de Física (CMF) 
implementado em 2012 na 
rede estadual propõe um 
ensino por competências.  

LE Pesquisa 
documental 

(13/2013) 
Desempenho 
escolar 
inclusivo: um 
projeto em 
parceria. 

Acácio 
Alexandre 
Pagan 
 
Jaiane de 
Moraes Boton 

Neste trabalho buscamos 
relatar o alcance atual das 
pesquisas vinculadas ao 
projeto organizado em rede 
“Desempenho Escolar 
Inclusivo na Perspectiva 
Multidisciplinar” financiado 
pelo Observatório da 
Educação CAPES/INEP.  

LE Pesquisa 
bibliográfica 

(14/2013) 
Elaboração de 
instrumentos 
para avaliação 
de 
Desempenho 
Escolar: 
processo 
colaborativo 
de criação de 
itens. 

Juliana Batista 
Pereira  
 
Marcela 
Santos de 
Almeida 
 
Luiz Caldeira 
Brant de 
Tolentino-Neto 

Discute a criação de um 
instrumento que colabore 
para suprir a carência de 
avaliações de caráter 
nacional (1) voltadas ao 
desempenho escolar dos 
alunos da Educação Básica 
também na disciplina de 
Ciências e (2) que possam 
ser realizadas com uso do 
computador 

LE Software 

(15/2013) Maria Apresentamos neste artigo, LE ENEM 
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Estudo e 
classificação 
de questões 
sobre 
Termodinâmic
a no Novo 
ENEM 

Romênia da 
Silva  
 
MidoriHijioka 
Camelo 

uma pesquisa exploratória 
com levantamento das 
questões do ENEM no 
período de 2009 a 2012, 
relativas ao tema 
Termodinâmica, visando, 
entre outras coisas, 
identificar as expectativas 
de aprendizagens 
apontadas pela matriz do 
Novo ENEM e pelas 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino 
Médio. 

(16/2013) 
Estudo sobre a 
estrutura 
gráfica dos 
mapas 
conceituais: 
em busca da 
aprendizagem 
significativa no 
ensino de 
ciências 

Jones 
Gonçalves 
Mendes  
 
Camila 
Aparecida 
Tolentino 
Cicuto 

Avalia o efeito de diferentes 
estratégias para elaborar 
Mapas conceituais, através 
de um estudo 
comparativode elaboração. 

F Mapas 
conceituais 

(17/2013) Os 
sentidos de 
contextualizaç
ão no ENEM: 
uma análise 
de trabalhos 
apresentados 
nas edições do 
ENPEC entre 
2007 e 2011 

Alexandre 
Jaloto 
 
Isabel Martins 
Núcleo de 
Tecnologia 
Educacional 

Este trabalho discute como 
a pesquisa em educação em 
ciências tem problematizado 
um dos seus eixos teóricos, 
a saber, a contextualização 
por meio de um 
levantamento, seguido de 
uma análise de conteúdo, 
dos trabalhos apresentados 
nas três últimas edições do 
ENPEC que têm o ENEM 
como objeto de estudo.  

LE ENEM 

(18/2013) 
Percepções de 
Licenciados 
em Ciências 
Biológicas 
Sobre a 
Prática 
Avaliativa 

Lucas Horn 
Cordeiro  
 
Lourdes 
Aparecida 
Della Justina 

O presente trabalho teve 
como objetivo principal 
levantar as percepções de 
egressos do curso de 
Ciências Biológicas acerca 
do papel da avaliação no 
processo de ensino e 
aprendizagem e de como 
realizaram as avaliações no 
momento do estágio 
supervisionado durante a 
sua formação.  

C Provas 

(19/2013) Um Kassiana da Investiga algumas LE Questionário
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estudo sobre 
as práticas 
avaliativas no 
ensino de 
ciências 
naturais 

Silva Miguel  
 
Anelize 
Queiroz 
Amaral  
 
Cleci Fatima 
Scariotti 
 
Lourdes 
Aparecida 
Della Justina  

concepções de professores 
da educação básica 
relativas às questões: O que 
é avaliar? Porque avaliar? 
E, como avaliar? Para tanto, 
dados foram coletados por 
meio de um questionário e, 
em seguida, analisados de 
acordo com os pressupostos 
teóricos da análise de 
conteúdo. Evidenciou-se, na 
maioria dos enunciados, a 
percepção de que o ato de 
avaliar implica desafio de 
olhar para o estudante em 
sua aprendizagem e 
compreender as suas 
dificuldades.  

s 

(20/2013) Uso 
de mapas 
conceituais 
para avaliar a 
compreensão 
dos alunos 
sobre sistema 
digestório. 

Bárbara 
Chagas 
Mendes  
 
Guilares de 
Aguiar  
 
Paulo Rogério 
Miranda 
Correia 

O objetivo desse trabalho foi 
utilizar MCs contendo erros 
conceituais como 
ferramenta de avaliação 
para verificar a 
compreensão dos alunos 
sobre sistema digestivo. Os 
resultados confirmaram que 
as proposições com erros 
podem ser classificadas de 
acordo com a visão dos 
professores sobre o 
conteúdo específico. Eles 
também revelaram o nível 
de conhecimento dos alunos 
sobre o conteúdo, já que 
alguns erros conceituais não 
foram observados na leitura 
do MC.  

F Mapa 
conceitual 

Fonte: Autor (2016) 

 

Na tabela 3, construiu-se um diagnóstico geral das publicações do ano de 

2013, a partir desta tabela elencaram-se as publicações condizentes com a 

discussão desta pesquisa e as informações serão explorados no decorrer do texto.  

Fazendo uma reflexão sobre o tipo de avaliação aos quais os documentos 

legais orientam a prática docente, é possível constatar que o trabalho do professores 

ainda remete a práticas tradicionais, porém esta constatação deve ser feita com 
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cautela, em função da apresentação de um recorte do evento em questão, nas suas 

duas últimas edições. 

 

Tabela 4 - Relação entre tipos de avaliação e trabalhos e suas porcentagens no ano 
de 2013 

Tipo de 
avaliação 

Instrumento 
utilizado 

Número do 
trabalhos 

Trabalhos % 

Formativa Mapas 
conceituais 

2 16/2013 
20/2013 

10% 

Classificatória Provas 
Questionários 
Testes 

2 10/2013 
18/2013 

10% 

Longa Escala Enem 
Análises 
Bibliográficas 
Matrizes de 
Referência 

16 1/2013 
2/2013 
3/2013 
4/2013 
5/2013 
6/2013 
07/2013 
08/2013 
09/2013 
11/2013 
12/2013 
13/2013 
14/2013 
15/2013 
17/2013 
19/2013 

80% 

Não apresenta 
relação com o 
tema 

   0% 

Fonte: Autor (2016) 

 

 Na análise feita a partir da tabela 4 é possível perceber que a maior parte das 

publicações apresenta-se concentrada nas avaliações de longa escala. A avaliação 

classificatória e formativa apresenta o mesmo número de publicações, destaca-se o 

fato das duas publicações relacionadas a avaliação formativa abordarem como 

instrumento os mapas conceituais.  

 Embora a avaliação interna tenha grande importância dentro da sala de aula 

por indicar a situação dos alunos e orientar o trabalho do professor, Oliveira e Rocha 

(2007) afirmam que: 

 

(...) a Avaliação em Larga Escala foi, massivamente, implementada pelo 
MEC, com o objetivo de possibilitar uma percepção mais ampla da realidade 
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e contribuir para diagnosticar a situação da educação brasileira, visando sua 
melhoria quantitativa e qualitativa. 
 

 Neste sentido é possível compreender a grande quantidade de publicações 

relativas a este tipo de avaliação. 

 

Gráfico 1 - ENPEC 2013 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Em relação às publicações feitas do evento seguinte no ano de 2015, é 

possível observar que a preocupação com a avaliação de longa escala ainda é o 

que motiva os autores quando o assunto é avaliação da aprendizagem. Entretanto 

nota-se que as publicações voltadas a avaliação formativa apresentaram breve 

crescimento. A seguir, segue as informações referentes aos trabalhos encontrados 

no eixo temático avaliação da aprendizagem no ano de 2015. 

 
Tabela 5 - Tabulação das Publicações do ENPEC - 2015 

Título Autor Resumo F/C/LE Instrumento 

(1/2015) A 
(DES)CON
TINUIDAD
Eentre 
Ciências e 
Biologia no 
início do 
Ensino 
Médio 

Elizangela 
Cristina 
Bozza 
 
 João 
Amadeus 
Pereira Alves 

Foi elaborado um 
caderno de questões 
para revisar os 
conhecimentos prévios 
dos alunos do Ensino 
Fundamental quando 
na transição para o 
Ensino Médio, o que 
revelou algumas 
desconexões e a falta 
de subsídios para a 
continuidade dos 
estudos.  

C Caderno de 
questões 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Formativa: Classificaória: Longa Escala
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 (2/2015) A 
avaliação 
da 
aprendizag
em de 
acordo com 
as revistas 
brasileiras 
da área de 
Ensino de 
Ciências 

Lorena Brito 
Góes Vieira  
 
Luciana 
Passos Sá  

Apresenta as 
principais tendências 
relacionadas à 
avaliação da 
aprendizagem de 
acordo com pesquisas 
publicadas em 
importantes periódicos 
nacionais da área de 
Educação em 
Ciências. 

LE Análise 
Bibliográfica 

(3/2015) A 
Biologia 
Molecular 
nas provas 
ENEM: 
Uma 
análise em 
relação aos 
conteúdos 

LudmillaCaro
n 
 
Adrian 
Henriques 
 

Foca o conteúdo de 
Biologia Molecular em 
cinco edições do Novo 
ENEM, verificando a 
assiduidade, bem 
como as principais 
habilidades exigidas 
para realização das 
questões. 

LE Enem 

(4/2015) A 
influência 
de 
característi
cas 
socioeconô
micas no 
desempenh
o de 
participante
s na prova 
de Ciências 
da 
Natureza 
do Enem 
2012 

Esdras 
Viggiano 
 
Cristiano 
Mattos 

Analisa a influência de 
algumas 
características 
socioeconômicas no 
desempenho na prova 
de Ciências da 
Natureza e suas 
Tecnologias de 
participantes do Enem 
2012.  

LE Enem 

(5/2015) 
Análise das 
questões 
sobre 
radioativida
de no 
ENEM 

Lucas dos 
Santos 
Fernandes 
 
Angela 
Fernandes 
Campos 

Pesquisa qualitativa 
referente às questões 
sobre radioatividade 
no ENEM visando 
contribuir para o 
enriquecimento das 
abordagens de ensino 
dessa temática.  

LE Enem 

(6/2015)Av
aliação de 
Resultado 
do 
Programa 
de 

Marilene 
BertuolGuidin
i 
 
Luciana 
Calabró 

Verifica os resultados 
alcançados por meio 
do Programa 
PPSUS/RS, edições 
2004 a 2009. Para 
avaliar os resultados 

Não apresenta 
ligação com o 
tema de 
pesquisa 

SUS 
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Pesquisa 
para o SUS 
no RS 

 
Rosane Lima 
Mello  
 
Elisângela da 
Silva Pereira  
 
Diogo Onofre 
Gomes de 
Souza  
 
 

utilizou-se a coleta dos 
dados por meio 
documental e 
questionário padrão, 
respondido pelos 
contemplados nas 
edições. Percebeu-se 
a necessidade de 
intermediação dos 
órgãos financiadores e 
demais envolvidos 
para que haja efetiva 
aplicabilidade dos 
resultados no SUS. 

(7/2015)Av
aliação 
Educaciona
l e o Ensino 
de Biologia: 
uma 
análise dos 
instrumento
s 
avaliativos 
de 
estagiários 
na 
disciplina 
de Biologia 
no Ensino 
Médio 
 

Kassiana 
Miguel 
 
 Bárbara 
Grace 
Tobaldini 
 
 Daniela 
Frigo Ferraz 
Lourdes 
Aparecida 
Della Justina 

Analisa e discute os 
instrumentos 
avaliativos utilizados 
por acadêmicos do 5º 
ano do curso de 
Ciências Biológicas – 
Licenciatura. A coleta 
dos dados foi realizada 
a partir dos 
instrumentos 
avaliativos utilizados 
durante o estágio 
supervisionado na 
disciplina de Biologia.  

C/F Questões de 
memorização 
Sínteses 
Relatórios 
Construções 
de tabelas 
Debates 
 

 
(8/2015) 
Ensino de 
Química 
Inclusivo na 
perspectiva 
da 
aprendizag
em do 
aluno surdo 
em três 
escolas 
públicas de 
Boa Vista-
RR 
 

PEREIRA, G. 
A. 

 
RIZZATTI, I. 
M. 

Apresenta um 
diagnóstico acerca dos 
problemas 
relacionados ao 
processo de 
aprendizagem em 
química de alunos 
surdos em três turmas 
do 1º ano do Ensino 
Médio de três Escolas 
Públicas Estaduais de 
Boa Vista-RR.  

F Seminário 
Resolução de 
atividades 
Acompanhame
nto em sala de 
aula 
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(9/2015) 
Avaliação e 
aceitação 
de uma 
proposta de 
ensino 
envolvendo 
jogos com 
atividades 
de escrita e 
reescrita 
orientada 

Laêssa 
Fernanda 
Rosa França  
 
Welington 
Francisco 

Apresenta a avaliação 
dos estudantes de dois 
cursos superiores que 
participaram de uma 
atividade de ensino 
mesclando o uso de 
jogos com escritas e 
reescritas. 

F Jogo didático 
com hipóteses 

(10/2015)A
valiação em 
Ensino de 
Química 
utilizando 
uma 
atividade 
Lúdica: 
Jornal com 
temas 
químicos 

 Apresenta uma 
abordagem sobre as 
três temáticas dessa 
pesquisa: a avaliação, 
o lúdico e o jornal, foi 
possível observar em 
várias situações, a 
construção do 
conhecimento. 

F Jornal de 
circulação 
escolar com 
temas 
químicos 

(11/2015) 
Avaliações 
externas: 
pesquisas 
recentes e 
possibilidad
es de 
diálogo 
com 
professores 

Fernando 
Augusto Silva 
, André 
Santos 
Barros da 
Silva ,  
 
Maria Regina 
D. Kawamura 
 

As avaliações 
externas, no que se 
refere ao Ensino de 
Ciências, ganham 
cada vez mais espaço 
no cenário 
educacional, com a 
intenção, muitas 
vezes, de estabelecer 
diagnósticos que 
possam subsidiar 
políticas educacionais 
públicas. Para isso, 
foram identificados e 
analisados os 
trabalhos 
apresentados nos 
últimos anos, em 
congressos e 
simpósios da área, em 
especial no que diz 
respeito à avaliação 
externa em Física.  

LE Publicações 

(12/2015)C
aracterizan
do as 
questões 

Rafaela 
Erasmi de 
Souza 
Pereira 

O presente trabalho é 
um estudo piloto que 
se propõe a analisar 
as questões de 

LE Enem 
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de química 
do ENEM 
(2009-
2010) na 
perspectiva 
da 
alfabetizaçã
o científica 

 
 Leonardo 
Maciel 
Moreira  

química presentes nas 
provas do ENEM de 
2009 e 2010. O 
principal objetivo é 
identificar e 
caracterizar em que 
medida a alfabetização 
científica (AC) é 
avaliada por este 
exame. 

(13/2015) 
Concepçõe
s 
Alternativas 
em 
Biologia: 
Uma 
análise do 
Exame 
Nacional do 
Ensino 
Médio 

Bruna Ricci 
de Brito 
 
Maria José 
Fontana 
Gebara 

Pela perspectiva de 
que no Brasil, a 
década de 1990 é 
marcada pelo 
surgimento de 
programas de 
avaliação em larga 
escala investigou-se, 
as características dos 
itens pertencentes ao 
componente curricular 
Biologia e 
averiguamos a 
existência de 
Concepções 
Alternativas (CA) de 
conceitos científicos 
nos distratores destes 
itens.  

LE Enem 

(14/2015) 
Os grupos 
de 
pesquisa 
em 
Educação 
Química no 
Brasil 
(1982-
1995): 
diálogos 
acerca da 
avaliação 

Maiara 
Fantinelli  
 
Edson Frozza 
 
Bruno dos 
Santos 
Pastoriza 

Recorte temporal entre 
1982 e 1995, 
analisamos os estudos 
publicizados, onde foi 
possível compreender 
as concepções de 
avaliação das 
produções analisadas 
e a maneira com que 
essas categorias se 
relacionam com a 
avaliação.  

LE Publicações 

(15/2015) 
Crítica 
sociológica 
do Exame 
Nacional do 
Ensino 
médio: uma 
análise 

Paulo Lima 
Junior 

Análise empírica dos 
efeitos da origem 
social sobre o 
resultado na prova de 
ciências da natureza 
do ENEM (2006-2012). 
Segundo a análise, as 
provas de matemática 

LE Enem 
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bourdiana e ciências da natureza 
tendem a contribuir 
mais que as outras 
para o fracasso da 
classe popular.  

(16/2015) 
Dificuldade
s 
apresentad
as por 
estudantes 
de 8° ano 
do Ensino 
Fundament
al na 
resolução 
de 
problemas 

Raquel 
Ruppenthal 
 
CadidjaCouti
nho , 
 
Maria Rosa 
ChitolinaSche
tinger 

Descreve as 
dificuldades 
apresentadas por 33 
estudantes de 8° ano 
do Ensino 
Fundamental, na 
resolução de 
problemas, mediante a 
aplicação de um teste 
que avalia diferentes 
habilidades. 

F Questões 
fechadas de 
múltipla 
escolha, 
Pequenos 
textos 
 Gráficos ou 
tabelas,  

(17) 
Evolução 
biológica no 
Enem: 
análise das 
questões e 
níveis de 
complexida
de 

Adrian 
Henriques 
 
Luís 
Fernando 
Marques 
Dorvillé 

Identifica a presença, 
constância, tipos de 
conteúdos e níveis de 
complexidade 
apresentados por 
questões relacionadas 
ao tema Evolução 
Biológica em provas 
do ENEM aplicadas 
entre os anos de 1998 
e 2014.  

LE Enem 

(18) 
Impactos 
do Pibid no 
desempenh
o 
acadêmico 
de alunos 
de uma 
escola 
estadual: 
uma 
análise dos 
indicadores 
de 
alfabetizaçã
o científica 
reconhecid
os em 
avaliações 
externas 

Caroline 
Nogueira da 
Silva 
 
Lívia 
Aparecida 
Alves  
 
Fabiana 
Maris Versuti-
Stoque 
 
Marcelo 
Tadeu 
Motokane 

Identifica os impactos 
do projeto Pibid em 
uma escola estadual, 
por meio da análise 
dos resultados 
acadêmicos 
apresentados por 31 
alunos do 7º ano do 
Ensino Fundamental, 
participantes em uma 
avaliação externa, 
Avaliação da 
Aprendizagem em 
Processo (AAP). 

LE AAP 
(Avaliação da 
Aprendizagem 
em Processo) 

(19/2015) Maria da Este trabalho mostra a F Mapas 
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Mapas 
Conceituais 
como 
Forma de 
Verificar a 
Aprendizag
em 
Significativa 
de uma 
Sequência 
Didática de 
Química 

Graça 
Moraes 
Braga  
 
Martin 
Solyane 
Karine Fraga  
 
Fernanda 
Raulino 

avaliação da 
aprendizagem a partir 
de mapas conceituais 
(MC) de uma 
sequência didática 
(SD) proposta.  

Conceituais  

(20/2015)M
atriz de 
referência 
para a 
Licenciatur
a em 
Física: 
atualização 
de dados 
do ENADE 
2014 

João Paulo 
de Castro 
Costa,  
 
Maria Inês 
Martins 

Trata-se de análise de 
questões do ENADE 
em 2014, para a 
Licenciatura em Física 
em comparação com 
edições anteriores de 
2005, 2008 e 2011, 
considerando a Matriz 
de Referência 
proposta por Costa & 
Martins (2014), a partir 
da Portaria ENADE 
2011 (Brasil, 2011). 

LE Enade 

(21) Matriz 
de 
referência 
para o 
desempenh
o escolar 
baseado no 
modelo de 
perfis 
conceituais 

Sanny 
Santos de 
Souza 
 
Acácio 
Alexandre 
Pagan 

 No presente trabalho 
estão as 
considerações e 
percursos construídos 
para a elaboração de 
uma matriz de 
referência para o 
estado de Sergipe 
pautado na 
diversidade de perfis 
conceituais em 
ciências. Ela 
fundamentará um teste 
de desempenho para o 
estado. 

LE Matriz de 
referência 

(22/2015) 
Matriz de 
referência 
para uma 
avaliação 
de 
desempenh
o escolar 
emciências 
em Sergipe 

Rafael Pina 
Lima 
 
Edson José 
Wartha 

Esta pesquisa tem 
como objetivo final a 
construção e validação 
de um teste de 
desempenho escolar 
em Ciências para 
estudantes 
concludentes do 
Ensino Fundamental 
(9º ano) do estado de 

LE Matriz de 
referência 
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Sergipe.  

(23/2015) O 
diagrama 
heurístico 
como 
instrumento 
avaliativo 
em 
atividades 
experiment
ais de 
química 

Luciana 
Nobre de 
Abreu  
Ferreira 
 
Cleane da 
Costa Paz 

Assim, analisamos 
diagramas produzidos 
por estudantes após 
participarem de 
atividades 
experimentais 
propostas em uma 
disciplina de Química 
Experimental do 
ensino superior.  

F Diagrama 
heurístico 

(24/2015) O 
processo 
avaliativo 
na 
perspectiva 
de 
professores 
em 
formação 

Nicole Glock 
Maceno 
 
Moisés da 
Silva Lara 

Neste trabalho 
discutimos como 
ocorre o processo 
avaliativo na visão de 
quinze acadêmicos de 
Licenciatura em 
Química segundo 
categorias: Processo 
avaliativo no Ensino de 
Química e Propósitos 
do processo avaliativo 
no Ensino de Química.  

LE Questionário 
online 

(25/2015) 
Práticas e 
elementos 
que 
influenciam 
o bom 
desempenh
o na 
disciplina 
de Física  

Álvaro Emílio 
Leite 
 
Nilson 
Marcos Dias 
Garcia 

Investiga em alunos 
que apresentam êxito 
nas disciplinas de 
Física nos cursos de 
Engenharia e 
Arquitetura da 
Universidade 
Tecnológica Federal 
do Paraná. Os 
resultados mostraram 
que o grau de 
instrução dos pais, boa 
base em matemática e 
física, número de 
aulas no Ensino 
Médio, leitura do livro 
didático, rotinas de 
estudos, reflexões 
sobre os conceitos 
estudados e imediatos 
esclarecimentos das 
dúvidas são fatores 

C Questões 
pontuais 
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que podem justificar o 
sucesso desses 
alunos. 

(26/2015) 
Processos 
avaliativos 
em um 
curso de 
formação 
de 
professores 
de ciências: 
algumas 
reflexões 

Katherine 
DerleneBatag
inPiotto 
 
Reinaldo 
Chaves 
Teixeira 
 
TaitiânyKárita
Bonzanini 

Apresenta reflexões 
sobre os processos 
avaliativos 
empregados em um 
curso de licenciatura 
em ciências na 
modalidade 
semipresencial.  A 
partir da observação 
participante e análise 
documental, 
acompanhou-se todas 
as atividades 
avaliativas 
empregadas. Avaliou-
se que as atividades 
disponíveis no 
ambiente online e 
executadas 
presencialmente, 
favorecem 
positivamente a 
aprendizagem, tanto 
individualmente quanto 
coletivamente, devido 
seu caráter formativo e 
por propiciar a 
comunicação e 
interação entre alunos 
e tutores. 

LE Análise 
documental e 
orientação aos 
alunos 

(27/2015) 
Produção e 
impacto 
científico da 
utilização 
do 
Zebrafish 
como um 
modelo 
alternativo 
de 
pesquisa 
no Brasil 

Ediane Maria 
Gheno 
Denis 
BroockRose
mberg 
 

Este estudo investiga, 
através de indicadores 
cienciométricos, as 
características da 
produção científica, 
impacto e colaboração 
de pesquisas sobre o 
zebrafish na ciência 
brasileira. 

Não apresenta 
ligação com o 
tema de 
pesquisa 

 

(28/2015) 
Questões 
do Enem e 
suas 

Guilherme 
SteccaMarco
m 
 

A proposta deste 
artigo é que o Enem 
possa ser visto como 
uma avaliação 

LE ENEM 
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relações 
com o 
ensino de 
Física 

Maurício 
Urban 
Kleinke² 

formativa, onde as 
alternativas erradas 
podem ser utilizadas 
como feedback para 
professores. Foram 
analisadas provas os 
anos de 2009 a 2012. 

(29/2015)T
eoria 
Histórico – 
cultural e o 
ensino de 
ciência: 
discutindo a 
relação 
entre a 
proposta de 
renovação 
e as 
avaliações 
externas 
(PISA) 

Danillo Deus 
Castilho 

Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica 
que discute sobre a 
formação científica. A 
reflexão feita gira em 
torno tanto do 
processo avaliativo 
realizado pelo 
PISAquanto da 
proposta de renovação 
do ensino de ciências.  

LE Pesquisa 
bibliográfica 

(30/2015)T
este de 
desempenh
o escolar 
em 
Ciências: 
construção 
de uma 
matriz de 
referência 
para o eixo 
temático 
“terra e 
universo” 
no Estado 
do Sergipe 

Joyce de 
Souza 
Ferreira 
 
Edson José 
Wartha 

Descreve a primeira 
etapa do projeto 
“Tecnologias de 
Avaliação do 
Desempenho Escolar 
em Ciências e 
Matemática: um 
estudo multidisciplinar” 
que tem como objetivo 
principal elaborar, 
testar e validar uma 
ferramenta de 
avaliação de 
desempenho escolar 
em ciências e 
matemática no estado 
de Sergipe.  

LE Matriz de 
referência 

(31/2015) 
Uma matriz 
de 
referência 
para um 
teste de 
desempenh
o em 
Ciências: o 
eixo 
temático 

CUNHA, C.  

PGAN, A. A.  
Descreve como foi 
elaborada a matriz de 
referência de uma 
proposta de teste de 
desempenho escolar 
em Ciências para o 
Estado de Sergipe.  

LE Matriz de 
referência 
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“vida e 
ambiente” 
Fonte: Autor (2016) 

 
O segundo gráfico mostra a frequência das avaliações e a forma como se 

apresenta no ano de 2015. 

 
Tabela 6 - Relação entre tipos de avaliação e trabalhos e suas porcentagens no ano 

de 2015 

Tipo de 
avaliação: 

Instrumento 
utilizado 

Número de 
trabalhos: 

Trabalhos: % 

Formativa: Mapas 
conceituais, 
Seminários, 
Debates, 
Jogos, Jornal 
Didático 

*6,5 
 

*07/2015 
(parte 
formativa e 
parte 
classificatória), 
08/2015, 
09/2015, 
10/2015, 
16/2015, 
19/2015, 
23/2015 

21% 

Classificatória: Testes, 
Provas, 
Questionários 

2,5* 1/2015, 
07/2015 (parte 
classificatória 
e parte 
formativa), 
25/2015. 
 

8% 

Avaliação de 
Longa Escala 

Publicações, 
Enem, 
matrizes de 
referência 

20 02/2015, 
03/2015, 
04/2015, 
05/2015, 
11/2015, 
12/2015, 
13/2015, 
14/2015, 
17/2015, 
18/2015, 
20/2015, 
21/2015, 
22/2015, 
24/2015, 
26/2015, 
28/2015, 
29/2015, 
30/2015, 
31/2015. 
 

65% 
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Não apresenta 
relação com o 
tema: 

 2 06/2015, 
27/2015 

6% 

Fonte: Autor (2016) 

 

 Com as informações da tabela 5, é possível afirmar o crescimento de 

publicações neste eixo temático. Também se verificou dois trabalhos que não 

apresentavam relação com o tema pesquisado embora se encontrassem dentro do 

eixo. 

 A segunda etapa de análise baseou-se na exploração do material, composta 

pela codificação, decomposição e enumeração de Bardin (2009), que consiste na 

transformação dos dados em unidades de registros, codificando as informações ou 

instrumentos a serem analisados.  

 As informações foram transformadas no gráfico 2, no qual constata-se que a 

maioria das publicações contemplam a avaliação de longa escala, assim como no 

ano de 2013. 

 

Gráfico 2 - ENPEC 2015 

 
Fonte: Autor (2016) 
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Gráfico 3 - Comparação da quantidade de trabalhos em cada um dos anos 

 

Fonte: Autor (2016) 
 

 A partir do gráfico3 é possível perceber que houve um crescimento de 55% de 

um ano para outro, pois no ano de 2013, foram submetidos 20 trabalhos e no ano de 

2015, 31.  

Os trabalhos que versam sobre avaliação classificatória se mantiveram em 

número igual, ou seja, dois. Os trabalhos que mencionam a avaliação formativa 

também obtiveram um acréscimo pois passaram de 2 no ano de 2013 para sete no 

ano de 2015. Consequentemente cresceram também o número de publicações 

relacionadas a avaliação de longa escala. Um fato novo que convém mencionar é o 

surgimento de dois trabalhos que não se relacionam com o eixo, no ano de 2015. 

4.1 Instrumentos de avaliação 

 

 Em relação aos instrumentos de avaliação é importante compreendermos 

suas funções. Mais que diagnósticos, os instrumentos necessitam de ancoragem, 

dissipando a função seletiva e elencando padrões autônomos.  Além disso, segundo 

Vasconcellos (1956), a qualidade do instrumento é tão importante, que ele próprio 

pode comprometer a postura do professor que se prender a métodos tradicionais e 

fracos de avaliação.  

 Vasconcellos(1956), também relata algumas distorções da prática avaliativa 

classificatória no sentido em que ao invés da avaliar “o e no” processo, o professor 

muitas vezes passa a avaliar o aluno, colocando de lado outras dimensões da 
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realidade bem como, avalia recortes de momentos, colocando de lado o dia-a-dia da 

sala de aula e os constantes progressos, sucessos e fracassos dos estudantes. 

 Já a prática formativa precisa dar valor ao que realmente é necessário. As 

avaliações formativas, precisam fazer com que o aluno pense, estabeleça relações e 

vá além da reprodução. Elas também devem contemplar a realidade do aluno, 

através de contextualizações, bem como devem estar compatíveis com o nível de 

complexidade e linguagem dos alunos. 

 

O objetivo dos instrumentos de avaliação é levantar dados da realidade (em 
cima dos quais se dará o julgamento e os encaminhamentos necessários). 
Ora, para que o julgamento possa se dar adequadamente, os dados obtidos 
relevantes (...). (VASCONCELLOS, 1956, p.128) 

 

 Para relatarmos os instrumentos de avaliação encontrados em nossa 

pesquisa, apresentaremos dois gráficos referentes aos anos de 2013 e 2015 com a 

demonstração da quantidade de trabalhos e seus instrumentos avaliativos. 

 É possível perceber que a maioria das publicações no eixo temático 

Avaliação, no ENPEC contemplou a avaliação em longa escala. A maior parte dos 

autores focaram seus trabalhos em análises bibliográficas de programas importantes 

como PIBID, ENEM, periódicos, matrizes curriculares dentre outros. 

 A terceira etapa, denominada tratamento dos resultados, compreende a 

categorização e análise dos mesmos (Bardin, 2009). É a fase mais longa da 

pesquisa e consiste no recorte a ser feito, em decorrência do tema, a partir daqui 

abordarei o meu 3º objetivo específico deste trabalho que é: Identificar os trabalhos 

que mencionam processos avaliativos no ensino de ciências coerentes com as 

determinações legais. 

Dos 51 trabalhos pesquisados neste evento, apenas nove tratam efetivamente de 

ferramentas auxiliares na avaliação do Ensino de Ciências, coerentes com as 

determinações legais, (já explanada no capítulo 2.4 do presente trabalho). Isto 

representa 17,8% das publicações sobre o tema nos anos de 2013 e 2015. Abaixo 

seguem as análises referidos artigos: 

 O Artigo 16/2013 tem como objetivo criar estratégias de avaliação para a 

disciplina de Ciências da Natureza com a aplicação de mapas conceituais de duas 

modelagens, os semi-estruturados, o qual apresentava certa organização e os não 

estruturados que deveriam ser criados pelos alunos. Segundo os autores a 
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ferramenta foi bastante satisfatória, e demonstrou maior integração dos conceitos a 

partir dos mapas semi-estruturados. 

 Artigo 20/2013: Através de mapas conceituais a professora de Biologia 

realizou sua avaliação. O objetivo desta ferramenta era verificar o conhecimento dos 

alunos acerca do conteúdo: Sistema Digestivo. Na resolução das atividades os 

mapas pré construídos continham alguns erros conceituais e os alunos deveriam 

identificar e a partir da perspectivado erro as respostas mais adequadas.Embora 

este trabalho apresente uma ferramenta alternativa, relativamente formativa, cabe 

ressaltar que foi realizado com alunos de um oitavo ano, de uma escola particular na 

semana de recuperação intensiva, ou seja, embora seja uma ferramenta inovadora, 

não foi realizada a recuperação paralela conforme orienta a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Básica.  

 O trabalho 07/2015 apresenta um misto de avaliação classificatória e 

formativa. Isso se dá porque o trabalho foi desenvolvido com uma turma de 

universitários e cada um apresentava uma abordagem. Cabe ressaltar que do grupo 

de seis universitários de curso de Biologia, quatro deles se utiliza 

predominantemente de recursos tradicionais do tipo prova para realizar suas 

avaliações. Em contrapartida dois alunos construíram suas avaliações em cima de 

relatórios, debates, e demonstrações, ou seja, de forma coerente com a legislação. 

Chama atenção neste trabalho o fato de que os sujeitos da pesquisa são 

universitários em final de graduação e possivelmente tem suas ementas pautadas 

no que orienta os documentos legais no que diz respeito a avaliação da 

aprendizagem, entretanto, revela-se que a maioria deles realiza a avaliação em seus 

estágios de forma tradicional.   

 A publicação 8/2015 apresenta a inclusão de alunos surdos em escolas 

públicas de Roraima, e demonstra como é realizada a avaliação destes alunos da 

disciplina de química. Foram analisadas três escolas e em cada escola um professor 

de Química e dois alunos surdos. Genericamente é possível afirmar que a maioria 

das escolas há interprete, e também na maioria os professores estudaram Libras 

mas não conseguem se comunicar com os alunos surdos. Revelou-se que a 

avaliação desta disciplina se dá de forma alternativa, com os alunos participando de 

seminários e atividades variadas. Também houve relato por parte dos professores 

que há um grande auxílio dos alunos ouvintes para a comunicação com os alunos 

surdos. 
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 O Artigo 09/2015traz uma proposta bastante interessante. Ele analisa alunos 

do ensino superior dos cursos de Química Ambiental eEngenharia de Bioprocessos 

e Biotecnologia, numa atividade lúdica com a implementação de jogos e atividade de 

escritas e reescritas como critério de avaliação de um componente curricular optativo 

denominado Introdução à Química Forense. A avaliação (jogo) se dividiu em três 

etapas, sendo a primeira a etapa a identificação de impressões digitais a partir de 

modelos disponibilizados. A segunda etapa consistiu na socialização dos resultados 

e partir das escritas e dos métodos utilizados por cada aluno para identificar as 

digitais. E a terceira etapa foi a correção da escrita por parte do professor e a 

orientação para a escrita final. Cabe ressaltar que a atividade ainda que tenha sido 

realizada em nível superior, esteve de acordo com as orientações legais, realizando 

a avaliação em consonância com todas as etapas do processo. 

 O Artigo 10/2015 desenvolvidona cidade de Goiânia. Intitulado Jornal Da 

Química, os autores se utilizaram de um acontecimento local que foi o acidente 

radiológico com Césio 137, no ano de 1987, para nortear seus estudos. O trabalho 

contemplou turmas de primeiro e segundo anos, e foi divido por encontros. O 

primeiro foi para esclarecimentos, no segundo para revisões e novas pesquisas. Em 

função de ser um jornal foram adotados critérios para a quantidade de páginas das 

matérias e para passatempos. Antes da publicação foi feita a correção pela 

professora, do teor das matérias e dos passatempos. Após a correção, foi feita uma 

integração junto aos alunos para o professor relatar o que havia sido mudado, bem 

como realizar a formatação para a divulgação do material. Neste trabalhos, fica 

evidente a preocupação em realizar uma avaliação consistente, onde o aluno é um 

ser atuante e autônomo, novamente de acordo com a legislação. 

O Artigo 16/2015 traz um instrumento diagnóstico capaz de nortear o trabalho 

do professor de Ciências da Natureza, de um oitavo ano. Ele avalia 33 alunos nas 

seguintes áreas: Predição e transferência, Capacidade de síntese, Leitura crítica de 

um enunciado, Análise, Interpretação da informação, Compreensão metacognitiva 

de enunciados e processos, Delimitação do problema. Embora os instrumentos 

utilizados sejam limitados, pois são testes, cabe enfatizar que foi uma forma do 

professor balizar o conhecimento dos alunos para buscar estratégias de superar as 

dificuldades cognitivas destes alunos.  

 O Artigo 19/2015mostra a avaliação da aprendizagem a partir de mapas 

conceituais, realizados com alunos de Química do 1º ano de Ensino Médio. A 
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avaliação foi realizada em cinco turmas da mesma escola. A partir da organização 

de mapas conceituais foi possível perceber que os alunos compreendem a 

organização de conceitos bem como conseguem interligar e relacionar os mesmos, 

entretanto, um dos assuntos presente na sequência didática que obrigatoriamente 

deveria aparecer nos mapas conceituais não foi relatada, isso porque, segundo os 

autores, grande parte dos alunos ainda não se apropriou deste conceito, sendo 

desta forma um indicativo de que ele precisa ser retomado. 

 O Artigo 23/2015relata a utilização de um diagrama heurístico em uma turma 

de Química do Ensino Superior queforneceu dados relevantes em atividades 

experimentais como instrumento avaliativo, pois com os resultados obtidos por meio 

da análise dos diagramas produzidos pelos alunos da disciplina de Laboratório de 

Química Experimental foi possível verificar seu potencial em fornecer informações 

relevantes sobre a compreensão dos alunos a respeito não apenas da 

aprendizagem conceitual, mas também de outros aspectos igualmente relevantes, 

como o tratamento e interpretação dos dados para a obtenção dos resultados, a 

construção de conclusões a partir desses aspectos, a identificação e uso da 

linguagem adequada e o reconhecimento de fatos que auxiliam nessa compreensão.  

Embora neste caso a utilização deste instrumento tenha sido bastante relevante, 

acredito que o mesmo possui alto nível complexidade, e tem praticamente a mesma 

utilidade de um mapa conceitual, instrumento que apresenta menor complexidade e 

melhor entendimento. 

Vale destacar o instrumento avaliativo denominado Jornal Da Química que se 

preocupou efetivamente em realizar a construção do conhecimento de seus alunos 

de forma significativa contextualizando e esforçando-se para seguir as 

determinações legais: 

Uma das principais preocupações ao iniciar a pesquisa, foi a busca de um 
método avaliativo em que o estudante participasse de todo processo ensino 
aprendizagem e que o conhecimento fosse construído de maneira 
gradativa. A intervenção do professor durante os momentos de dúvida, 
questionamentos ou até incertezas quanto à composição do material se deu 
muito mais como postura orientadora do que corretiva. Contudo, sem a 
orientação, o desenvolvimento dos estudantes seria abaixo do esperado. Da 
mesma forma, sem o surgimento das dúvidas, questionamentos e até 
mesmo algumas objeções dos estudantes, a pesquisa não teria sequer 
iniciado, nem tampouco faria qualquer sentido. (EVERTON, DEUS e 
SOARES, 2015 p.5) 
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O trabalho além de seguir todas as etapas que orientam a legislação, ainda 

se preocupou em trabalhar com um fato histórico que foi o acidente com césio 137, 

ocorrido no ano de 1987.  
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5CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Em minha pesquisa diferente do que orienta o artigo 13 da LDB, percebi que 

poucas publicações do ENPEC dos anos de 2013 e 2015, abordaram questões 

referentes as determinações legais. A maioria dos trabalhos aborda a avaliação 

classificatória e de larga escala, esta segunda identificando ações voltadas ao 

âmbito de estado. Poucos trabalhos relacionam a avaliação dentro da sala de aula, o 

que orienta os incisos III, IV e V da legislação. 

 Também diante das análises realizadas nos trabalhos do evento em questão, 

ainda podemos afirmar que poucos trabalhos preocupam-se em seguir o que orienta 

o artigo 24 em seu inciso V. Em alguns trabalhos que apresentam resultados de 

estudantes de cursos de formação na área, ainda prevalecem avaliação com 

características classificatórias, bem como, instrumentos capazes de mensurar o 

conhecimento e transformar a aprendizagem construída em números ou menções 

 Saliento que diante do presente trabalho, os objetivos expostos na introdução 

foram alcançados. É possível afirmar que o primeiro e o segundo objetivos, 

mencionados anteriormenteforam alcançados com exultante êxito, sendo que, para 

minha surpresa a maior preocupação dos autores deste eixo temático nos dois 

últimos anos foi aavaliação de longa escala, pois particularmente,acreditava, que por 

ser um evento prestigiado grande parte por estudantes que atuarão na sala de aula, 

a preocupação maior fosse práticas avaliativas inovadoras, fato que não se 

confirmou.  

 O terceiro objetivo mencionado era identificar os trabalhos quemencionam 

processos avaliativos no ensino de ciências coerentes com as determinações legais. 

Embora em número razoavelmente baixo, aparecem alguns trabalhos que 

apresentam coerência com as determinações legais. Em contrapartida, é assustador 

que alunos de graduação e pós- graduação ainda apresentem concepções 

avaliativas classificatória, pois ainda há trabalhos que apresentam instrumentos 

capazes de mensurar conhecimentos imensuráveis, desta forma remetendo ao 

retrocesso da classificação entre colegas. 
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