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Resumo 

A pesquisa estudou a avaliação no Ensino de Ciências e 

considera a avaliação como um direito que assegura a 

aprendizagem dos alunos. Neste sentido definiram-se 

como objetivos de pesquisa: mapear as produções 

científicas sobre avaliação da aprendizagem no contexto 

do Ensino de Ciências; identificar abordagens, tendências 

e contribuições para a formação de professores. A 

metodologia utilizada foi uma pesquisa do tipo estado da 

arte fundamentada em Romanowski e Ens (2006). Como 

resultados foram identificadas várias categorias de 

análise, uma perspectiva formativa de avaliação e a 

necessidade de mais discussões sobre essa temática na 

formação inicial e continuada de professores. 

 

Introdução  

Durante a graduação em licenciatura em Ciências 

Biológicas foi notado que os futuros professores têm uma 

carência sobre formação pedagógica e a temática da 

avaliação. Os discentes desconhecem outras 

metodologias e instrumentos de avaliação, além da forma 

tradicional e, normalmente, relacionam a prática avaliativa 

ao ato de atribuir uma nota. A partir das práticas 

vivenciadas no estágio e dos caminhos apontados nas 

aulas de Didática surgiu o interesse sobre a avaliação no 

Ensino de Ciências. A partir deste interesse questionou-

se: ‘O que revelam as pesquisas sobre o tema avaliação 

da aprendizagem no Ensino de Ciências?’ 

  

Material e Métodos 

O estado da arte foi fundamentado em Romanowski e Ens 

(2006) que orientam os procedimentos para sua 

execução. Realização de revisão bibliográfica sobre o 

tema ‘avaliação da aprendizagem’ para fundamentar a 

análise. Definição dos descritores: ‘avaliação no Ensino 

de Ciências’ e ‘avaliação em Ciências’. Seleção dos 

bancos de dados: portal Educ@ da Fundação Carlos 

Chagas e a Biblioteca Nacional Digital de Teses e 

Dissertações. Realização das buscas nos sites oficiais. 

Exclusão dos trabalhos que não abordavam avaliação da 

aprendizagem no Ensino de Ciências. Codificação das 

publicações selecionadas para compor o corpus. Análise 

e categorização das publicações através da leitura dos 

resumos. 

 

 

Resultados e Discussão 

Foram analisadas 56 publicações (corpus da pesquisa), 

entre elas 44 artigos, 9 dissertações de mestrado e 3 

teses de doutorado. Após a leitura dos títulos e dos 

resumos os trabalhos foram divididos em categorias, 

conforme a abordagem em relação à avaliação da 

aprendizagem. Foram criadas as seguintes categorias: 

avaliação, características e desempenho; avaliação e 

livros didáticos; avaliação e revisão bibliográfica; 

propostas, instrumentos didáticos e avaliativos para o 

Ensino de Ciências; avaliação, ensino e aprendizagem; 

avaliação na formação de professores. 

 

Conclusão ou Conclusões 

Identificou-se que as pesquisas no Ensino de Ciências 

estão articuladas à abordagem de avaliação formativa de 

forma a garantir a avaliação aprendizagem.  As pesquisas 

preocupam-se com: os instrumentos avaliativos para o 

Ensino de Ciências, com destaque no mapa conceitual; a 

formação de professores para o Ensino de Ciências que 

carece com a falta de discussões mais amplas acerca das 

questões da avaliação da aprendizagem; a ambiguidade 

entre os documentos oficiais e as práticas avaliativas 

observadas na sala de aula; a fragilidade do livro didático; 

a avaliação das ‘habilidades e competências’; avaliação 

associada a índices e características dos alunos. As 

lacunas estão na avaliação para Educação Especial 

Inclusiva e para os currículos. As contribuições estão nos 

trabalhos que obtiveram êxito em relação à avaliação do 

ensino e aprendizagem de Ciências. Finalizamos 

denunciando que a formação para o Ensino de Ciências 

pouco aborda questões relativas à avaliação e são 

necessárias mais discussões sobre a temática na 

formação inicial e continuada. 
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