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Resumo: O Presente artigo apresenta resultados de um estudo que objetivou analisar 

concepções e práticas em avaliação da aprendizagem de docentes do Departamento de 

Química da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que ministram a disciplina “Química 

Básica Experimental”. Para tanto partiu-se das seguintes perguntas: Quais são os objetivos da 

disciplina; qual a concepções, critérios e instrumentos embasam as práticas avaliativas desta 

disciplina? Tais perguntas emergiram da vivência como alunos do curso de química no 

desenvolvimento do acompanhamento da aprendizagem e das discussões abarcadas na 

disciplina de “Avaliação da aprendizagem”. Neste contexto, percebemos incoerência entre os 

objetivos e instrumentos de avaliação empregados na disciplina de “Química Básica 

Experimental”, daí a importância de investigarmos se tais incoerências predominam, ou não, 

na pratica dos docentes que ministram tal componente curricular. Tomamos como base os 

estudos de Leite (2000), Luckesi (1994, 2006), Hoffman (2011) dentre outros. Nos 

procedimentos metodológicos partimos da abordagem qualitativa, utilizando a entrevista 

semi-estruturada como instrumento de coleta de dados, junto a duas professoras do 

departamento de química da UFPB. As análise que os objetivos da disciplina, segundo as 

docentes, se voltam para relacionar as aprendizagens teóricas com as vivencias praticas em 

laboratório e desenvolver postura cientifica do aluno. Quanto à concepção de avaliação da 

aprendizagem, as professoras destacam que o acompanhamento da aprendizagem deve ser 

feito a partir de uma variedade de instrumentos, apesar de uma das docentes acreditar que o 

instrumento adequado a ser utilizado nesta disciplina deve ser a prova escrita. No tocante à 

instrumentos e critérios de avaliação, elas utilizam, predominantemente provas escritas, 

seminários e relatórios, apesar de uma das professoras evidenciar uma compreensão de que 

deveriam ser utilizados outros instrumentos mais compatíveis com os objetivos desta 

disciplina, como por exemplo “provas praticas”. É possível destacar que, uma das docentes 

justifica essa pratica avaliativa em decorrência de problemas estruturais relacionados ao 

número de alunos por turma. O que impossibilita uma observação mais individualizada. A 

partir do exposto, percebe-se que existem incoerências entre as práticas avaliativas enunciadas 

pelas docentes entrevistadas e os objetivos da disciplina. Vale destacar que este aspecto é 

problematizado apenas por uma das docentes, enquanto a outra docente demonstra ter 

convicção acerca das suas ações desenvolvidas na disciplina. Portanto, consideramos que, 

tanto determinadas concepções, quanto algumas práticas avaliativas, desenvolvidas no 

componente curricular em pauta, precisam ser ressignificadas a partir de debates 

empreendidos no curso de Química como um todo. 
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1 Introdução 

 

A avaliação da aprendizagem é um campo de estudo amplo e já consolidado na área de 

educação, sendo discutido a partir de diversas visões, gerando intensos debates em termos de 

críticas e proposições, apesar de não ser possível, ainda, enxergarmos a materialidade de tais 

debates nas práticas.  

Este projeto tem como objetivo contribuir para o debate no campo acadêmico, quanto 

à avaliação da aprendizagem, em geral e na especificidade do campo das aulas experimentais 

no curso de Química.  

Apesar das diversas críticas às práticas avaliativas classificatórias, autoritárias e 

excludentes e a defesa dos pesquisadores da área de práticas não autoritárias, estas ainda 

pautam as ações na escola de Educação Básica e no contexto universitário, segundo 

depoimentos de estudantes de graduação que cursam a disciplina “Avaliação da 

Aprendizagem” na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Em círculos de debates, muito 

se critica quanto aos procedimentos de avaliação da aprendizagem dos professores 

universitários, dos mais diversos cursos. 

O ensino no curso de Química sempre é, predominantemente, trabalhado de forma 

tradicional, ou seja, os professores apenas apresentam conceitos, com instrumentos avaliativos 

baseados, principalmente, em prova que são voltadas para “verificar” e classificar os 

resultados e não avaliar a aprendizagem, esperando que isto traduza o quanto seu aluno 

aprendeu de cada assunto. Desta forma, poucos professores sabem que, desta forma, estão 

apenas atribuindo notas para seus alunos, e não buscando saber se cada aluno compreendeu o 

conteúdo ou não.  

Logo, a partir das experiências estudantis dos autores deste texto surgiu a necessidade 

de uma pesquisa sobre como os professores das disciplinas experimentais (laboratoriais) 

pensam e fazem os processos de avaliação da aprendizagem, tendo em vista que cada prática 

de ensino tem implícita uma concepção de aprendizagem, de homem e de sociedade.  

A metodologia se desenvolveu, segundo a abordagem qualitativa e o instrumento de 

coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada, com duas professoras do curso de 

Química que lecionam as disciplinas “Química Básica Experimental”. A análise das 

entrevistas foi desenvolvida com base em autores, tais como Hoffmann (2011); Luckesi 

(2006, 1994); André e Passos (2001); Leite (2000); Uchôa e Nascimento (2011); Francisco 

Junior e Oliveira (2011).  

O texto se divide em uma breve discussão teórica acerca da avaliação, em seus 

aspectos gerais, e a avaliação no contexto do ensino de Química e de aulas experimentais, 



 

 

apontando sempre a avaliação mediadora como aquela que, de fato, tem a intenção de formar 

o aluno. Em seguida, traz-se a análise das respostas enunciadas pelas docentes entrevistadas 

sobre suas concepções de avaliação, suas interpretações dos objetivos das aulas laboratoriais e 

os instrumentos e critérios de avaliação que pautam o desenvolvimento das atividades da 

disciplina. Nas considerações finais, aponta-se a síntese dos resultados do estudo realizado, 

indicando-se possibilidades para a coerência entre práticas avaliativas, objetivos e projetos de 

ensino. 

 

2 Práticas em avaliação da aprendizagem: do enfoque na aprovação à ênfase na 

aquisição de conhecimentos  

  

O ensino da química historicamente intencionou formar os estudantes para tornarem-

se pesquisadores. Diante disso, foi indiscutível a importância da implementação de disciplinas 

como Química Básica Experimental no currículo do curso. Sabe-se que a experimentação 

ajuda os estudantes a desenvolverem suas aprendizagens teóricas e práticas, por isto, é tão 

importante que os alunos sejam levados aos laboratórios, para que os mesmos associem os 

conceitos ministrados em sala de aula ao dia a dia.  

De fato, a química, precisa de experimentação para que os graduandos entendam como 

ocorrem alguns processos químicos na pratica e consigam associá-los à vida. Segundo Uchôa 

e Nascimento (2011, p. 46),  

 

A aula pratica, se bem empregada, pode levar o aluno a confrontar o pensamento de 

senso comum adquirido por meio de experiências cotidianas com o conhecimento 

cientifico, induzindo os estudantes a ampliar seus conhecimentos, preparando-os 

para tomar decisões e ter pensamento crítico diante da sociedade.   

 

Tais aulas, embora voltadas inicialmente para a formação do bacharel, são 

fundamentais, igualmente, para o licenciando, uma vez que sua ferramenta de trabalho será o 

ensino acerca de processos químicos. Além disso, o professor deve ser igualmente um 

pesquisador. Por este motivo, a formação de professores é sempre um tema que está em 

constante discussão, embora haja pouco interesse pela carreira docente, além de faltar  

disciplinas que articulem conhecimento pedagógico e conhecimento especifico de conteúdo 

(FRANCISCO JUNIOR; OLIVEIRA; PETERNELEAPUD FRANCISCO JUNIOR; 

PETERNELE; YAMASHITA, 2009, p 12). Para que haja uma boa formação do "educador 

químico" é necessário que o profissional tenha habilidades tanto para a docência quanto para a 

pesquisa aplicada, para que assim, incentive e eduque os seus discentes a se tornarem 

profissionais aptos para a área.   



 

 

Porém, esta formação está longe de ser atendida. Requer-se que o professor tenha uma 

boa didática (e não se questiona a importância disso), porém muitas vezes, é deixado de lado 

um aspecto fundamental para esta formação, que são os conhecimentos teóricos e práticos 

acerca dos processos da avaliação da aprendizagem. Esta avaliação, na disciplina “Química 

Básica Experimental”, ocorre baseada em práticas tradicionais, afinal, sempre é priorizado, o 

conteúdo teórico, sem considerar a dimensão da experimentação. Alguns professores tentam 

fazer “provas praticas” para avaliar o aluno, em aulas de laboratório. No entanto, isto é um 

caso raro, pois a maioria deles tende a avaliar os mesmos com provas e relatórios sobre os 

assuntos trabalhados em aulas experimentais.  

 Vale destacar que, embora os docentes utilizem principalmente provas para tentar 

acompanhar a aprendizagem dos alunos, ao contrário do que pensam, elas são apenas 

instrumentos avaliativos e não dão conta da complexidade que configura a aprendizagem dos 

discentes. Entretanto, tais instrumentos revelam concepções e práticas acerca do processo 

avaliativo e educativo.  Segundo André e Passos (2001, p. 177).  

 

Quando se avalia através de provas que cobram nomes, datas, ideias copiadas do 

livro ou do texto está se dizendo que o princípio pedagógico valorizado é o da 

aprendizagem reprodutiva, baseada na memória e na repetição acrítica das 
informações. Quando se pede ao aluno que exponha o seu ponto de vista, argumente 

a favor ou contra uma ideia, produza um texto, participe da elaboração de um 

projeto, proponha soluções para um problema, está se acentuando a importância da 

reflexão, do pensamento autônomo, da participação, da criação. 

 

Ao avaliar o estudante em sua aprendizagem, exclusivamente através de instrumentos 

que requerem dele somente o quanto conseguiu aprender, ou fazendo com que o mesmo 

apenas decore conteúdos, ou até mesmo levando-o ao erro, através de questões que podem ser 

interpretadas de várias formas, o professor está reforçando ações que irão dificultar a 

aprendizagem e não sua conquista. Uma avaliação que se contraponha a isto deve pautar-se na 

tentativa do professor de compreender a diversidade de formas de aprender dos estudantes e 

sua realidade, tornando-se um companheiro do aluno, incentivando-o e trabalhando os 

conteúdos de modo que se a torná-los significativos. Segundo André e Passos (2001, p. 178).  

 

A escola terá, então, que levar em conta a realidade dos sujeitos envolvidos na ação 
pedagógica. Considerando, que por um lado, cada grupo é formado por indivíduos 

com histórias pessoais, sociais, familiares, culturais, educacionais muito variadas. 

Para isto, será preciso desenvolver atividades e instrumentos variados, em momentos 

diferentes e em situações variadas.   

 

Ao contrário do desejado, o método avaliativo que vem sendo desenvolvido nos 

diversos níveis de ensino, exige do aluno que ele apreenda uma gama de conhecimentos, de 



 

 

forma que não contribui para a reflexão e sim, para a reprodução, e com enfoque na 

verificação e constatação (Luckesi, 2006), e não na avaliação da aprendizagem. Outra 

dificuldade desta forma de avaliar é que, geralmente, não considera todos os conteúdos 

ministrados e recorre à formulação de questões de provas que possibilitam o engano, devido à 

elaboração inadequada das questões. Devido a isto, os estudantes tendem a perder o gosto por 

estudar, afinal, estudam tanto para que apenas alguns assuntos sejam considerados nas 

avaliações, segundo Luckesi, (2006, p. 29) os discentes: 

 

São orientados e obrigados a estudar, sem que suas aprendizagens, necessariamente, 

venham a ser levadas em consideração. Assim, os educadores, assumem o direito de 

escolher, arbitrariamente, sobre o que eles serão avaliados, ou não, em vez de 

considerar que, necessariamente, deveriam ser avaliados sobre a aprendizagem de 

tudo aquilo que elegeram, em seus planejamentos de ensino e suas atividades 
pedagógicas em sala de aula.  

 

O fato é que ocorre uma conduta antiética em sala de aula, devido à falta de 

comprometimento com a verdade, ou seja, os professores ao utilizarem das provas por meios 

punitivos, acabam "enganando" o aluno, colocando em suas provas, questões sem 

objetividade, levando o aluno ao erro, como em Luckesi (2006, p. 25).  

 

Na maior parte das vezes, os instrumentos não são preparados de tal forma, ou seja, 

simples e direta, aos estudantes, o que eles deverão manifestar que tenham 

aprendido. Isto faz com que, muitas vezes, os educandos sejam reprovados, as vezes, 

o difícil não é o conteúdo aprendido e a ser expresso nos instrumentos, mas sim 

compreender o que os professores solicitam aos estudantes.   

 

Devido a este tipo de avaliação, os educandos tendem a reprovar e perder o interesse 

pelos estudos por se sentirem enganados, uma vez que estudam tanto e acabam tirando notas 

baixas e nem se quer entendem o porquê. Muitos educadores, sequer mostram aos seus alunos 

os motivos deles terem errado ou tentam acompanhá-los para que o mesmo erro não ocorra. 

Em contrapartida, avaliar está além de atribuir notas e sim, acompanhar o seu crescimento no 

processo de aquisição do conhecimento.  

 

2.2 Avaliação da aprendizagem e Química experimental: 

 

É importante frisar a importância da experimentação para o aprendizado, tanto em 

disciplinas de ciências exatas e biológicas, quanto de disciplinas de cunho de ciências 

humanas. A importância da experimentação para o aprendizado encontra inspiração na 

chamada Escola Nova (Luckesi, 2006), a qual tem como um de seus princípios que o ensino e 

aprendizagem se dê pela valorização da atividade, da ação, da experiência do aluno. Vale 



 

 

ressaltar no entanto, que como discutido por Dewey em “Experiência e Educação”, 1976, 

apesar do consenso quanto à necessidade da aprendizagem pela experiência, não significa 

dizer que, necessariamente, toda experiência será benéfica para o objetivo do ensino, dado 

que pode existir uma má aplicação da experiência, ou inadequada implementação do próprio 

currículo de ensino, experiências que, acarretem consequências negativas para o processo de 

aprendizagem. 

Leite (2000) discute os principais instrumentos de avaliação que podem ser 

empregados nesse contexto de ensino, apontando a coerência entre tais aspectos. Segundo ela, 

a aula experimental pode tentar atingir múltiplos objetivos, dentre eles: o desenvolvimento de 

técnicas e habilidades laboratoriais; construção e reforço de conhecimento conceitual e 

desenvolvimento de metodologia/postura cientifica. E para cada objetivo a ser alcançado, 

existem instrumentos avaliativos coerentes que podem ser utilizados. No entanto, não existe 

nenhuma regra para utilização, que não a ética e o bom senso. Segundo a mesma autora: em 

aulas que tenham como objetivo o desenvolvimento de técnicas laboratoriais, a observação da 

execução das práticas seria o instrumento ideal de avaliação; enquanto que, em aulas com o 

objetivo de desenvolvimento de conhecimento conceitual, instrumentos de avaliações como 

provas escritas e outros tipos de questionários seriam extremamente válidos; no que tange o 

desenvolvimento de metodologia/postura cientifica, fica um pouco mais amplo, mesmo assim, 

discute-se principalmente o uso de Relatórios ou Diários de experimentações (Leite, 2000). 

 A escolha de cada instrumento de avaliação fica a critério de cada professor, mas, 

secundo Luckesi (2006), existe uma ética na avaliação, a qual deve pautar-se em não avaliar 

com base em conteúdos que não foram ministrados, considerar os temas essenciais, avaliar de 

acordo com o ensino, metodologias e atividades propostas. 

 

3 Avaliação da aprendizagem em aulas “práticas” de Química: o fazer e o pensar 

docente  

 

As análises, a seguir, respaudam-se nos depoimentos de duas professoras da disciplina 

de “Química Básica Experimental”, acerca de suas concepções e práticas em avaliação da 

aprendizagem, a partir de uma entrevista semi-estruturada. O conjunto de perguntas objetivou 

possibilitar a reflexão sobre as possíveis (in) coerência entre os objetivos de ensino, definidos 

pelas professoras, e os instrumentos de avaliação utilizados. 

Inicialmente, abordamos qual o objetivo das aulas em laboratório. As respostas 

apresentaram como aspecto comum a formação do espírito investigativo. Os depoimentos a 

seguir, são ilustrativos: 



 

 

 

A ideia é trazer os alunos para o laboratório para que eles vivenciem na pratica o que 

eles aprenderam na teoria, relacionando as ideias teóricas com as praticas 

laboratoriais, com o objetivo de desenvolver o conhecimento conceitual no 

laboratório. (Prof 1). 

 

O desenvolvimento do espirito cientifico do aluno, além de aprender todas as 

habilidades inerentes ao laboratório, técnicas laboratoriais e como se portar no 

laboratório. (Prof 2). 

 

Quanto às respostas das professoras, dentro das possibilidades de objetivos de ensino 

que podem ser alcançados nas aulas em laboratório, o desenvolvimento de conhecimento 

conceitual é um objetivo válido, apesar de existir uma pluralidade de conhecimentos que 

podem ser apreendidos neste componente curricular. A professora 2 aponta outros possíveis 

objetivos, sendo eles o desenvolvimento de técnicas laboratoriais e metodologia cientifica. 

Apesar disto, a ementa da disciplina de Química Básica Experimental, se apresenta 

aberta às interpretações dos professores, constam objetivos claros como “Introdução às 

técnicas básicas de trabalho em laboratório” e que dizem respeito claramente ao 

desenvolvimento de técnicas laboratoriais, por parte dos alunos, o qual não foi mencionado 

pela professora 1. 

Quanto à metodologia desenvolvida nas aulas, as professoras destacaram, 

principalmente, o uso de uma apostila, para cada experimento que deve ser feito no decorrer 

da disciplina, com o passo a passo das experimentações e uma breve explicação teórico-

conceitual do assunto a ser tratado. O depoimento da professora 1 evidencia esta afirmativa: 

 

Nessa disciplina, existe uma apostila de práticas, onde nelas existem os passo-a-

passo de cada experimento. Onde cada uma dessas práticas tendo um tema dentro 

dos conteúdos de Química Básica, e por fim, depois de cada aula pratica, o aluno 

produz um relatório com base na aula. (Prof 1). 

 

Para a avaliação desta disciplina é exigido um relatório para cada prática laboratorial, 

o que contribui para que o aluno desenvolva conhecimentos sobre “metodologia cientifica”, 

além de também conseguir verificar o conhecimento conceitual do aluno. No entanto, 

conforme Leite (2000, p. 102): 

 

O que se passa na prática é que os relatórios têm dificuldade em contribuir para o 

desenvolvimento de tais competências, devido ao facto de a quase totalidade das 

actividades laboratoriais realizadas nas escolas e nas instituições de ensino superior 

serem apoiadas por protocolos que apresentam uma estrutura semelhante à do 

relatório. 

 



 

 

Quanto à concepção de avaliação da aprendizagem, foi demonstrada, por parte de uma 

professora, uma noção clara do que significa avaliar e um bom conhecimento da pluralidade 

de procedimentos de avaliação que podem ser empregados. “Avaliação da aprendizagem é 

avaliar o que cada aluno conseguiu aprender com aquela disciplina, a partir de provas, 

seminários, relatórios ou até mesmo da observação”. (Prof 1). 

 

Eu acredito que a avaliação da aprendizagem, nessa fase do curso se dá 
principalmente na forma de provas escritas, principalmente pelo fato de que, o 

ingressante do curso [lembrando que Química básica experimental é uma disciplina 

do inicio do curso de química] ainda tem uma grande dificuldade em se expressar, 

então é interessante que se tenha prova escrita principalmente para desenvolver no 

aluno uma melhor capacidade de expressão. (Prof 2). 

 

A visão da professora 1 mostra-se pertinente, ao afirmar: “é avaliar o que cada aluno 

conseguiu aprender”, por evidenciar sua clareza quanto ao fato de que a avaliação não se 

reduz à realização de provas. Outro aspecto interessante na resposta desta professora é o fato 

dela reconhecer a pluralidade de instrumentos que podem ser empregados para avaliação da 

aprendizagem.  

A outra docente, demonstrou uma concepção mais restrita, se referindo apenas aos 

instrumentos. A resposta da professora 2 parece indicar uma concepção de avaliação da 

aprendizagem, limitada à realização de provas escritas, para que os alunos desenvolvam a 

capacidade de se expressar melhor. É problemático que ela não mencione outros instrumentos 

de avaliação, principalmente pelo fato de que a mesma leciona uma disciplina que requer um 

cuidado diferente no que se diz respeito à forma de se avaliar. 

Vale lembrar que segundo Segundo André e Passos (2001, p. 177)  

 

Diferentes perspectivas de entendimento da gênese do conhecimento vão resultar em 

diferentes concepções de avaliação. Significa que cada professor carregará consigo 

uma forma diferente de avaliar e de se utilizar de cada um de seus instrumentos de 

avaliação. 

 

Quanto aos instrumentos de avaliação utilizados, obtivemos respostas que apontam o 

uso majoritário das provas escritas, justificado pelo número de alunos, ou convicção de que 

seja a melhor forma de avaliar: 

 

Eu utilizo provas escritas e seminários, apesar de acreditar que, nas disciplinas 

praticas experimentais, deveria ser avaliado também os relatórios que nós 

solicitamos dos alunos e a própria pratica (Executar uma “prova” pratica), porém, 

com o número de alunos que se tem na disciplina [20 por sala], executar essas ideias 

acaba se tornando muito complicado, a avaliação pratica se torna praticamente 

impossível. (Prof 1). 

 



 

 

Majoritariamente a prova escrita, principalmente pelo fato que, na utilização da 

prova escrita, você consegue avaliar principalmente a aprendizagem e o 

engajamento do aluno na disciplina, se ele teve a proatividade de estudar em casa e 

etc. Apesar disso, em algumas práticas eu também solicito um relatório, até mesmo 

com o intuito de ter um norteamento geral da desenvoltura dos alunos ao escrever 

sobre as suas aprendizagens. (Prof 2). 

 

Avaliar com base em provas escritas e seminários não são formas negativas quando se 

fala em avaliação no contexto de aulas laboratoriais, caso o objetivo seja o desenvolvimento 

de conhecimento conceitual.  

Apesar disto, tendo em vista que a ementa do curso fala sobre a abordagem e ensino 

de técnicas laboratoriais, a falta de emprego de instrumentos que avaliem a aprendizagem do 

uso destas técnicas laboratoriais é um ponto negativo, apesar da professora admitir que essa é 

uma avaliação que deveria ser feita e não é. Conforme Leite (2000, p. 101): 

 

A recolha de informação por observação é difícil de implementar em turmas grandes 

pois requer que o professor encontre formas de observar cada um dos seus alunos. 
Consegui-lo depende, pelo menos em parte, da frequência com que se realizam 

actividades laboratoriais, uma vez que o professor não tem que observar 

pormenorizadamente o trabalho de todos os alunos em todas as aulas. [...] No 

entanto, a observação tem a grande vantagem de permitir recolher dados no contexto 

em que os conhecimentos são adquiridos e é mesmo a única técnica de recolha de 

dados capaz de permitir avaliar adequadamente os conhecimentos procedimentais 

relacionados com capacidades manuais e alguns dos relacionados com capacidades 

de investigação, como por exemplo, observação, medição e domínio de técnicas 

laboratoriais. 

 

Quanto ao que é considerado pelas professoras, ao elaborarem seus instrumentos de 

avaliação, tem-se visões e práticas diferentes. A professora 1 afirma considera somente os 

experimentos em sua dimensão técnica, e não a relação que eles têm com os conceitos, 

conforme pode ser visto em seguida: 

 

Tenho como base os experimentos feitos em sala de aula para a elaboração das 

perguntas teóricas, apesar disso, não desenvolvo questões envolvendo a teoria 

conceitual das atividades químicas envolvidas, mas sim das técnicas utilizadas em 

cada tipo de procedimento. (Prof 1). 

 

A professor 2, afirma o seguinte: “Sempre com base nas aulas que foram aplicadas em 

sala de aula, eu acho que o ideal é fazer uma prova que abarca tanto conhecimentos técnicos 

quanto conceituais”. 

Enquanto que a professora 2 mostra mais coerência entre os objetivos e a avaliação, 

dado o fato de que ela tem como o objetivo desenvolver habilidades em técnicas laboratoriais, 

além do conhecimento conceitual. Isto significa que é coerente que ela avalie também, mesmo 

que em prova escrita, os conhecimentos tanto práticos quanto teóricos. 



 

 

Quanto a como agem frente aos alunos que apresentam dificuldades de desempenho 

na disciplina, as professoras demonstram uma disparidade nas respostas: uma se aproximando 

mais de uma perspectiva humanista e mediadora, enquanto a outra mais tradicionalista, como 

pode ser visto a seguir: 

 

Na universidade nós temos a prova final, porém, eu gosto de evitar que chegue a 

esse ponto, o ideal é conversar com o aluno, perguntar o que tá acontecendo, ver se 

dá pra ajudar antes que tenha que chegar a final, eu utilizo muito o diálogo. (Prof 1). 

 

Para os alunos que não fazem a prova, eu deixo disponível a reposição, como é 

previsto pelo departamento e caso o aluno falte alguma aula também, eu 

disponibilizo a reposição da aula. Porém, para os alunos que não atingem as notas 

necessárias, infelizmente ele só poderá recorrer à prova final, e para o caso de não 

conseguir atingir a nota necessária, eu infelizmente reprovo o aluno mesmo. (Prof 

2). 

 

A professora 1, portanto, demonstra uma atitude positiva em relação ao 

acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, tendo em vista o diálogo que ela diz 

estabelecer com àqueles que demonstram dificuldade. O desenvolvimento de ações que 

diagnosticam a situação do aluno para realizar uma intervenção são evidências de uma prática 

preocupada com a formação e não somente com a classificação-reprovação/aprovação. 

A professora 2, por sua vez, indica que recorre somente aos mecanismos previstos pela 

Universidade, como “reposição” e “prova final”. Este posicionamento evidencia um 

distanciamento da prática desta docente em relação à avaliação mediadora. 

Hoffman (2009) discute sobre a avaliação formativa ou mediadora, feita 

continuamente, com função diagnóstica e de modo a ajudar na compreensão do nível de 

conhecimento dos alunos; através dela define-se ações que auxiliem o aluno em sua 

aprendizagem. Na perspectiva mediadora, busca-se, através de uma diversidade de 

instrumentos, avaliar em que o aluno precisa avançar, assim como suas dificuldades; o 

professor propõe atividades que sejam desafiadoras e estejam de acordo com o nível dos 

alunos; nela, o professor tem empatia, acolhe e acompanha, sendo ético na medida em que se 

dedica mais àqueles que mais precisam. 

 

Conclusão 

 

A partir do exposto, consideramos válido pontuar alguns achados do estudo. A análise 

dos dados aponta que os objetivos da disciplina, segundo as docentes, se voltam para 

relacionar as aprendizagens teóricas com as vivencias praticas em laboratório e desenvolver 

postura cientifica do aluno. Quanto à concepção de avaliação da aprendizagem, uma das 



 

 

professoras destaca que o acompanhamento da aprendizagem deve ser feito a partir de uma 

variedade de instrumentos, enquanto a outra docente acreditar que o instrumento mais 

adequado a ser utilizado nesta disciplina deve ser a prova escrita. No tocante aos instrumentos 

e critérios de avaliação, uma das professoras, no entanto, evidencia uma compreensão de que 

deveriam ser utilizados outros instrumentos mais compatíveis com os objetivos desta 

disciplina como, por exemplo, “provas praticas”. É possível destacar que, uma das docentes 

justifica essa pratica avaliativa em decorrência de problemas estruturais relacionados ao 

número de alunos por turma. O que impossibilita uma observação mais individualizada.  

Constata-se, desse modo, que existem incoerências entre as práticas avaliativas 

enunciadas pelas docentes entrevistadas e os objetivos da disciplina, sendo que este aspecto é 

problematizado apenas por uma das docentes; a outra demonstra convicção acerca da 

adequação das ações avaliativas desenvolvidas na disciplina. Portanto, consideramos que, 

tanto determinadas concepções, quanto algumas práticas em avaliação da aprendizagem 

desenvolvidas no componente curricular aqui pautado, precisam ser ressignificadas a partir de 

debates empreendidos no curso de Química como um todo, buscando maior coerência entre o 

ensino - conteúdos, objetivos e metodologia - e a avaliação. 
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