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Introdução

Avaliar é o ato de valorar, atribuir valores a algo.
Essas percepções de qualidade do objeto avaliado 
podem ser positivas ou negativas para quem avalia e 
como os avaliadores são pessoas diferentes a avaliação 
é quase sempre subjetiva. 

Para DELORS (2000), na hora de avaliar é preciso 
levar em conta, além da complexidade da própria 
avaliação, as múltiplas dimensões do ensino nas 
diferentes áreas do conhecimento. É também 
imprescindível ter bem claro que o ato avaliativo é uma 
atividade movida por finalidades. O professor em cada
momento deve saber exatamente o quê e por quê  está 
avaliando e a partir dessa reflexão  decidir quais os 
instrumentos  avaliativos a serem usados e as formas de 
registro desses resultados . As finalidades da avaliação 
é o que o educador deve considerar para planejar meios
de avaliação e os instrumentos mais adequados.

O presente trabalho faz uma abordagem analítica a 
partir da Taxonomia de Bloom, e trás uma análise de
questões de uma prova aplicada a alunos de 3ª série de 
uma escola particular da cidade do Recife durante o 
ano letivo de 2008 e sua reestruturação de acordo com 
as teorias uma das questões analisadas transformando-a 
em uma questão de maior complexidade e assim de um 
efetivo trabalho acerca dos conhecimentos construídos 
em sala de aula.   

Material e métodos

Analisamos duas provas de ciências aplicadas a 
alunos da 3º série de duas escolas particulares 
localizadas na cidade de Recife, durante o segundo 
semestre do ano letivo de 2008.

Resultados

Muitos professores ao avaliar os seus alunos 
recorrem ao método tradicional de avaliação: os testes 
e provas. Nosso objetivo no presente trabalho, não é o 
de criticar determinados instrumentos avaliativos. O 
que nos interessou foi analisar como se estruturam as 
questões e quais as operações mentais o professor 
espera que o aluno utilize para responder determinadas 
questões.
Na prova número 1, em uma de suas questões [Figura 
1] encontramos uma composição que, de acordo com a 

Taxonomia de Bloom, é de compreensão. A questão 
estrutura-se da seguinte forma: há um enunciado que 
identificam o objeto do conhecimento (solo), em 
seguida é proposto que o aluno demonstre a sua 
compressão dos conceitos relativos ao objeto de estudo 
(tipos de solo).

A complexidade dessa questão é significativa, pois o 
aluno é desafiado a pensar sobre o significado, as 
características e as finalidades do objeto de estudo. 
Nesse caso o aluno vai além do simples 
reconhecimento do objeto de conhecimento. 

Nessa questão, embora seja apresentado um texto, 
percebe-se uma preocupação pela compreensão dos 
conceitos discutidos durante as aulas. A professora 
permite que o aluno explicite com as suas palavras o 
que entendeu. Isso nos leva a perceber que a 
preocupação dessa educadora nesse momento não foi 
apenas com os conceitos, mas também  como os alunos 
estavam aprendendo esses conceitos.

Na prova de número dois, as questões estão baseadas 
também na conceitualiazação. Como na Figura 2 onde 
o aluno deve relacionar as partes para compor um todo 
(a cadeia alimentar). Aparece claramente a imagem dos 
participantes da cadeia e é proposto que o aluno 
encontre a ordem da relação entre esses seres vivos e 
cheguem ao todo. De acordo com Bloom (1974) para 
resolver esse exercício o aluno utiliza a operação 
mental da síntese, tendo que apresentar uma frase ou 
seqüência que explique o esquema das figuras. De 
modo geral para resolver essa prova o aluno usará os 
seguintes processos mentais: compreensão, 
reconhecimento, e análise. Vale ressaltar que no total 
de cinco questões a professora contemplou três 
processos cognitivos diferentes.

Entretanto, a concepção de avaliação das duas
professoras que tiveram seus instrumentos avaliados,
ainda está muito  vinculada a apreensão de conceitos 
como é perceptível em todas as questões. A ênfase 
dada às definições e significados faz com que os 
conteúdos factuais, procedimentais e atitudinais não 
sejam abordados em nenhuma das provas.

Discussão



Em se tratando de avaliação de aprendizagem alguns 
alertas são necessários. Em primeiro lugar, o perigo de 
uma avaliação centrada em currículos e concepções que 
não correspondem à realidade na qual o aluno está 
inserido. Em muitos casos a escola deixa de ser um 
lugar prazeroso para o aluno, pois os conteúdos 
trabalhados durante as aulas estão muito distantes da 
vida cotidiana desses estudantes.

Nesse tipo de situação o que se aprende na escola 
perde o sentido e não tem utilidade prática para os 
educandos.  É , sobretudo papel fundamental de o 
professor fazer a adequação dos conteúdos curriculares 
à realidade dos alunos tornando assim os 
conhecimentos escolares significativos e aplicáveis no 
dia a dia do estudante.

Em segundo lugar, os processos avaliativos
fragmentados  e desarticulados , a partir de momentos 
isolados,embora ditos contínuos  ainda continuam 
sendo uma questão para reflexão .Nesse contexto as 
tarefas, testes ou trabalhos dos alunos são analisados 
um a um, disciplina a disciplina  sem uma visão 
interdisciplinar. 

As dúvidas e interesses são raramente levados em 
conta e o professor passa para o conteúdo seguinte sem 
discutir as dúvidas e sem replanejar a sua prática. Se o 
ato de avaliar exige adequação dos currículos e melhor 
escolha do instrumento avaliativo, é necessário que nós 
profissionais da educação comecemos a repensar e 
refletir sobre as nossas concepções acerca desses 
assuntos e passemos a assumir uma nova postura em 
relação ao ato de avaliar  no âmbito  educacional em 
geral e, sobretudo no Ensino de Ciências. 
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Figura.1

1.
Em nosso planeta há uma grande variedade de rochas, 
dando origens a muitos tipos de solos.

Observe a ilustração:

Cada tipo de solo recebe um nome diferente, 
dependendo do comportamento que existe nele em 
maior quantidade. Os solos utilizados para o plantio 
devem ser compostos por uma mistura equilibrada de 
areia, argila, calcário e húmus.

 Escreva com suas palavras o que seja:
a) Um solo argiloso  

_____________________________________

b) Um solo arenoso 
_____________________________________

c) Um solo humífero     
_____________________________________

Figura.2

Baseado na figura ao lado, monte a cadeia alimentar  




