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Resumo: Este estudo objetivou mapear e discutir acerca das pesquisas sobre avaliação da
aprendizagem em diálogo com os pressupostos teóricos do pensamento complexo de Edgar Morin,
em periódicos da área de ensino de ciências. Trata-se de uma pesquisa que teve como orientação
metodológica a análise documental. Constatou-se uma fragilidade na ocorrência de produções com
essa temática. Apenas 44 artigos discutiram a questão da avaliação da aprendizagem, sendo que,
apenas 17 tiveram enfoque no ensino de ciências (biologia, física, química). Todavia não
identificamos a existência do diálogo destes com o pensamento complexo de Morin, despertando para
a necessidade de se discutir a questão da avaliação a luz do pensamento complexo de Morin.

Palavras chave: Avaliação. Ensino de ciências. Pensamento complexo.

Resumen: Este estudio objetivó mapear y discutir acerca de las investigaciones sobre evaluación del
aprendizaje en diálogo con los presupuestos teóricos del pensamiento complejo de Edgar Morin, en
periódicos del área de enseñanza de ciencias. Se trata de una investigación que tuvo como
orientación metodológica el análisis documental. Se constató una fragilidad en la ocurrencia de
producciones con esa temática. Sólo 44 artículos discutieron la cuestión de la evaluación del
aprendizaje, siendo que sólo 17 tuvieron enfoque en la enseñanza de las ciencias (biología, física,
química). Sin embargo, no identificamos la existencia del diálogo de éstos con el pensamiento
complejo de Morin, despertando a la necesidad de discutir la cuestión de la evaluación a la luz del
pensamiento complejo de Morin. Palabras clave: Evaluación. Enseñanza de las ciencias.
Pensamiento complejo. Abstract: This study aimed at mapping and discussing research on learning
evaluation in dialogue with the theoretical presuppositions of the complex thinking of Edgar Morin, in
periodicals of the area of science teaching. It is a research that had as methodological orientation the
documentary analysis. It was verified a fragility in the occurrence of productions with this theme. Only
44 articles discussed the question of apprenticeship evaluation, with only 17 focusing on teaching
science (biology, physics, chemistry). However, we do not identify the existence of their dialogue with
the complex thinking of Morin, raising the need to discuss the question of evaluation in the light of
Morin&39;s complex thinking. Key words: Evaluation. Science teaching. Complex thinking.

INTRODUÇÃO

A avaliação da aprendizagem tem despontado como uma temática emergente no contexto
educacional na contemporaneidade. Essencialmente devido à tendência de tratá-la de maneira
simplista do ponto de vista metodológico e epistemológico.

Ao ser observado que, “o sistema de ensino está interessado nos percentuais de
aprovação/reprovação do total dos educandos” (LUCKESI, 2008, p.18), e “se uma instituição escolar
inicia um trabalho efetivamente significativo do ponto de vista de um ensino e de uma correspondente
aprendizagem significativa, social e politicamente, o sistema “coloca o olho” em cima dela” (LUCKESI,
2008, p.20), urge a necessidade de aprofundamento nessa temática, no sentido de analisar o
processo e propor estratégias de superação dessa visão simplista construída historicamente.

Tendo em vista a concepção histórica construída em torno da avaliação, Luckesi (1997, p.30), já
pontuava que, “a avaliação é um processo que não se dá nem se dará vazio conceitual, mas sim,
dimensionada por um modelo teórico de mundo e conseqüentemente, de educação que possa ser
traduzida em prática pedagógica”. E essa perspectiva ainda perdura na contemporaneidade visto que
ainda podem ser facilmente identificados situações em que a questão conceitual frente às avaliações
é predominante.

Dado esse breve contexto e em consonância com a inquietação em situar a avaliação enquanto um
processo complexo dentro do contexto do ensino de ciências definiu - se a questão de pesquisa em:
quais produções apresentam o diálogo entre avaliação da aprendizagem e o pensamento complexo
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de Edgar Morin

Nesse sentido, propomos nesse ensaio, mapear artigos acerca da avaliação da aprendizagem, em
periódicos da área de ensino de ciências, buscando identificar a existência do diálogo com o
pensamento complexo de Edgar Morin, sobretudo, propondo evidenciar quais vertentes predominam
na abordagem dessa temática.

Outro aspecto bastante interessante que pode emergir dessa busca é a observação de indícios de
identificação da capacidade leitoras dos estudantes enquanto estratégia de superação de algumas
deficiências presentes no ensino de ciências.

Avaliação da aprendizagem: apontamentos à luz da complexidade de Morin

Discutir sobre avaliação da aprendizagem é um exercício desafiador. Tendo em vista se tratar de um
momento em que várias vertentes emergidas no contexto educacional podem se revelar enquanto
resultado final. Esse processo exige tomada de consciência frente à efetiva demanda de buscar
considerar o processo avaliativo como um espaço frutífero para se pensar a prática educativa.

Para Melchior (2003), a ação avaliativa é complexa e envolve vários fatores, salientando ainda que,
não basta o emprego de técnicas de como avaliar. Faz-se necessário um olhar cuidadoso acerca dos
resultados do desempenho de seus alunos. E tendo em vista a grande problemática que gira em torno
do processo avaliativo é salutar empreender que esses sintomas são multifatoriais, ou seja, podem
estar emergindo de diversos fatores intrínsecos ao processo de avaliação.

Tendo em vista a conjuntura supracitada, buscamos interagir com a complexidade desse contexto a
partir de Morin (2015, p.13) onde o mesmo define complexidade como sendo o “tecido de
acontecimentos, ações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico se apresentando com os
traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza”.

Em meio à discussão a cerca da complexidade e sua pertinência no ensino aprendizagem se fez
necessário uma abordagem em torno da aplicabilidade de algumas ferramentas de motivação e
estímulo ao ensino aprendizagem que podem ser desenvolvidas em sala de aula e que tem ao longo
da história feito o diferencial quando aplicadas corretamente. Em relação a essa preparação que a
escola necessita desenvolver, Saltini (2008, p.16) afirma:

As escolas deveriam entender mais de seres humanos e de amor do que de
conteúdos e técnicas educativas. Elas tem contribuído em demasia para a
construção de neuróticos por não entenderem de amor, de sonhos, de
fantasias, se símbolos e de dores.

Nota-se que, a reflexão apresentada por Saltini, demonstra ainda a existência de fragilidade em
escolas, as quais precisam ser superadas. E ao tempo em que o mesmo aponta a fragilidade ele
desperta para caminhos muitas vezes simples, mas que, podem revolucionar o ensino quando o
mesmo suscita a reflexão em torno do entendimento a cerca do ser humano.

Relacionar a essência da complexidade com a avaliação da aprendizagem é desenvolver postura de
rever processos, entender contextos e propor estratégias de superação da ideia simplista a qual a
avaliação está imersa. Nesse aspecto, infere-se a necessidade mutua da ordem e desordem posta
por Morin (2015, p. 73-74), como sendo “dois inimigos: um suprime o outro, mas ao mesmo tempo,
eles colaboram e produzem organização e complexidade”, remetendo-nos a questão: o que é ordem e
o que é desordem nos processos de avaliação hora praticados na educação

Para Imbernón (2009), a complexidade aumentou por conta do contexto, desse modo, refletir o
processo avaliativo com enfoque no contexto os quais os educandos estão inseridos mostra-se como
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uma possibilidade de fomento ao protagonismo e consequentemente inserção desses definitivamente
no contexto escolar. Observado as possíveis mudanças empenhadas pelo sistema de nacional de
ensino na busca de adequar-se ao processo de evolução dos (as) estudantes brasileiros (as).

Vale salientar que se faz necessário que estejamos atentos em torno das concepções de
conhecimento construídas historicamente no cotidiano de cada estudante assim como a necessidade
de percebermos o viés cultural nesse contexto e refletirmos acerca do que estamos potencializando
nas escolas a luz da diversas visões de mundo presente no universo educativo, sou seja, no chão da
escola, nesse sentido vale ressaltar que:

A escola como instituição está construída tendo por base a afirmação de
conhecimentos considerados universais, uma universalidade muitas
vezes formal que, se aprofundarmos um pouco, termina por estar
assentada na cultura ocidental e europeia, considerada como portadora
da universalidade. (CANDAU; MOREIRA, p. 32, 2013).

Dado esse cenário somos convidados a discutirmos acerca das nossas práticas pedagógicas e,
sobretudo os nossos olhares frente a bagagem cultural de nossos alunos. E a pertinência desse
recorte está diretamente relacionada ao fato de que a instituição escolar necessita buscar
fortalecimento nas bases de formação para potencializar os saberes que emergem do cotidiano do
nosso alunado. Entendendo o Brasil como um país multicultural.

Avaliação no ensino de ciências e a pertinência do pensamento complexo de Morin

No Ensino de Ciências: fundamentos e métodos (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009,
p. 31), alertam que, o professor de ciências naturais “precisa ter domínio de teorias científicas e de
suas vinculações com as tecnologias”. No entanto são taxativos em ponderar “essa característica é
necessária, mas não suficiente”. Isso nos remete a reflexão do processo avaliativo capaz de dar conta
dessa complexidade de ensino.

Vale ponderar que, a proposta desafiadora que o ensino de ciências traz na contemporaneidade se
traduz nas emergentes demandas as quais a sociedade está imersa quando da convivência em um
mundo cada vez mais globalizado e tecnológico.

Em se tratando de ensino, uma contribuição importante é lançada por Morin (2001), na obra: “Os
Setes Saberes Necessários à Educação do Futuro”, onde o autor advoga que: “o desenvolvimento do
conhecimento científico é poderoso meio de detecção dos erros e de luta contra as ilusões”. Pontuar
sobre o erro incide diretamente nos resultados das avaliações e como se lida com esse fato.

Ensinar ciências a partir da percepção de que todo o conhecimento do alunado será mensurado em
uma “prova escrita”, muitas vezes elaborada sem critérios de respeito aos pressupostos teóricos do
pluralismo epistemológico, por exemplo, é fomentar a ideia de que a avaliação escolar está arraigada
de extremismos. E isso é extremamente delicado do ponto de vista educacional e humano. Tendo em
vista que o processo educativo tem o viés emancipatório e não pode entrar na decadência do
extremismo revestido de avaliação.

Por outro lado, levantamos a proposição de que construir ferramentas de avaliação capazes de
contemplar a diversidade de saberes presentes no contexto escolar é uma tarefa exigente e
complexa. “É preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram sentido”
(MORIN, 2011, p.34). É perceptível que o ensino de Ciências no Ensino Fundamental centra-se no
estudo de conceitos e da linguagem científicos impregnados por metodologias pouco eficientes para
interpretação e leitura de mundo.
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Percurso metodológico

Considerando a discussão estabelecida a partir do referencial teórico e a questão norteadora deste
estudo, apresenta-se nesta seção o percurso metodológico, evidenciando: o tipo de pesquisa e a
abordagem metodológica e as nuances presentes no processo de elaboração do presente trabalho e
as aspirações decorrentes do processo de investigação.

No intuito de responder ao nosso objetivo de pesquisa que é mapear artigos acerca da avaliação da
aprendizagem, em periódicos da área de ensino de ciências, buscando identificar a existência do
diálogo com o pensamento complexo de Edgar Morin. Este estudo é resultado de uma pesquisa
bibliográfica realizada nas fontes documentais dos seguintes periódicos: Ciência & Educação[1]
(Qualis A1 – ensino); Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências[2] (Qualis A1- ensino), Revista
Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências- RBPEC[3] (Qualis A2 – ensino), Revista de Ensino
de Ciências e Matemática - RENCIMA[4] (Qualis A2 – ensino).

A escolha dos períodos seguiu o critério do conceito Qualis na área de ensino, avaliado pela Capes.
Tendo como opção selecionar uma amostra daqueles que apresentavam um Qualis com maior
impacto/relevância (Qualis A1 e A2), considerados conceitos de excelência.

Considerando se tratar de uma pesquisa na perspectiva investigativa, optamos como metodologia
para coleta e tratamento dos dados a análise documental.

Dado esse contexto, uma contribuição significativa da análise documental centra-se na possibilidade
de identificação de problemáticas em forma de indicativos de pesquisa as quais podem ser
trabalhadas a posteriori fruto da reflexão estabelecida a partir do processo de análise. (LÜDKE;
ANDRÉ, 1986).

Iglesias e Gómez (2004, p.2) advogam que, “a análise documental é uma forma de investigação
técnica, um conjunto de operações intelectuais, que procuram descrever e representar documentos
de maneira sistemática e unificada para facilitar sua recuperação”.

No processo de seleção dos artigos optou-se pela utilização de descritores[5] à citar: avaliação da
aprendizagem. Para tanto, foram priorizados os artigos com enfoque no ensino de ciências (biologia,
química e física). A partir de então, iniciamos o trabalho de triagem e caracterização dos artigos.

Dado a nossa questão de pesquisa: quais produções apresentam o diálogo entre avaliação da
aprendizagem e o pensamento complexo de Edgar Morin, essa busca foi alicerçada na triagem no
corpo dos artigos através dos descritores: complexo e complexidade. Processo esse que se iniciou
quando da seleção inicial a partir da temática central e do enfoque em artigos envolvendo a área de
ensino de ciências.

Panorama: debates, reflexões a luz da complexidade de Morin.

No processo de construção do panorama acerca da temática “Avaliação da aprendizagem”, foi
realizada uma triagem inicial em cada periódico selecionado, desde o ano de sua publicação inicial
até o ano de 2017. De acordo com a Tabela 1, foram encontrados 44 artigos que discutem acerca da
temática central, sendo 17 deles com enfoque na área de ensino de ciências.

Tabela 1: Periódicos analisados, qualis (área de ensino), período e quantidade de artigos.

Periódico Qualis - Área
de ensino Período

Nº de artigos
abordando a
temática
central

Nº de artigos
com enfoque
no ensino de
ciências
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Ciência & Educação A1 1998 a 2017 19 05
Ensaio - Pesquisa em
Educação em Ciências A1 1999 a 2017 08 06

Revista Brasileira de
Pesquisa em Educação
em Ciências – RBPEC

A2 2001 a 2017 10 05

Revista de Ensino de
Ciências e Matemática –
RENCIMA

A2 2010 a 2017 07 01

TOTAL 44 17

Na busca pela identificação e análise dos artigos selecionados montamos tabelas com caracterização
geral dos artigos, trazendo com destaque: autores (as); ano, periódico e título. Em seguida, traçamos
uma breve análise a partir do contexto em que cada descritor (gerado com base na questão central da
pesquisa) estava inserido.

Tabela 2: Artigos que apresentaram o descritor “complexo”.

Autor (a) (Ano)

Periódico
Título

Almeida; Chaves; Coutinho; Araújo
Júnior (2014)

Ciência & Educação

Avaliação de objetos de aprendizagem sobre o
sistema digestório com base nos princípios da
Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimídia

Barros Filho; Silva (2002)

Ciência & Educação
Buscando um sistema de avaliação contínua:
ensino de eletrodinâmica no nível médio

Machado; Santos (2004)

Ciência & Educação
Avaliação da hipermídia no processo de ensino e
aprendizagem da física: o caso da gravitação

Lemos; Sá (2013)

Ensaio – Pesq. em Educ. em
Ciências

A avaliação da aprendizagem na concepção de
professores de química do ensino médio

Barbosa; Leal; Rossi; Dias;
Ferreira; Oliveira (2012)

Ensaio – Pesq. em Educ. em
Ciências

Analogias para o ensino de bioquímica no nível
médio

Monteiro (2016)

RBPEC

O uso de tecnologias móveis no ensino de física:
uma avaliação de seu impacto sobre a
aprendizagem dos alunos

Martins, Linhares, Reis (2009)

RBPEC

Mapas conceituais como instrumento de avaliação
e aprendizagem de conceitos físicos sobre
mecânica do vôo.

Sistematizando o contexto no qual está inserido o descritor “complexo”, destacamos o olhar crítico
construído com base em: Almeida; Chaves; Coutinho; Araújo Júnior (2014), Barbosa; Leal; Rossi;
Dias; Ferreira; Oliveira (2012), Monteiro (2016) e Martins, Linhares, Reis (2009).

Nos artigos supracitados, a abordagem em torno do descritor “complexo”, relaciona-se com aspectos
diretamente ligados ao ensino e uso e/ou impacto de ferramentas de ensino específicas no processo
de aprendizagem de ciências. Sem contudo, relaciona-los com aspectos avaliativos.
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Nesse contexto, insere-se nessa discussão o posicionamento de Lopes Júnior, Barros e Menezes
(2016, p. 311): “surgem nos distintos componentes curriculares, ações comprometidas com o estudo
de diferentes maneiras de ensinar, observando algumas dificuldades de aprendizado”. Para tanto,
elucida-se a necessidade recorrente de discutir dentro do processo avaliativo estratégias de como
“ensinar ciências”. Sobretudo, pelo fato de que, ao avaliarmos o nosso alunado, reflete
inevitavelmente a prática docente que emergiu naquele cenário.

Em Machado; Santos (2004, p.80), evidencia-se, uma vertente bastante pertinente para o ensino de
ciências, onde os autores argumentam: “Relacionar as Ciências à vida diária dos estudantes é
essencial, e isso demanda a compreensão de sua conexão íntima com problemas complexos de
ordem ética, religiosa, ideológica, cultural e étnica”.

Embora o trecho não faça referência direta ao processo avaliativo, pode-se inferir a sua significância
ao analisá-lo pelas lentes do pluralismo epistemológico enquanto estratégia de demarcação de sabres
e espaços de empoderamento e protagonismo dentro da sala de aula.

Salientamos que, o pluralismo epistemológico aqui mencionado, dialoga com as reflexões de Cobern
e Loving (2001). Desviando-se do cientificismo e buscando valorizar e reconhecer outras formas de
conhecimento, que se manifestam de acordo com as distintas formas de ver o mundo (COBERN;
LOVING, 2001).

Na busca pela relação da avaliação da aprendizagem em diálogo com o pensamento complexo de
Edgar Morin, apresentamos os artigos de Barros Filho; Silva (2002), Lemos; Sá (2013), como um
cenário frutífero para essa abordagem.

Inicialmente pelo fato dos dois artigos tratarem do descritor “complexo”, na relação com o processo
avaliativo. Apontando o desempenho dos estudantes enquanto um dos aspectos mais complexos e
controversos das práticas pedagógicas, ao tempo em que consideram que a sala é constituída por
educandos e educadores, seres humanos densos e complexos, em constante diálogo.

Embora o indicativo de complexidade esteja relacionado ao processo avaliativo, os autores não
mencionam que tal reflexão está ancorada no pensamento complexo de Morin. No entanto,
enfatizamos que tais perspectivas podem sim estar ancoradas nos pressupostos de Morin.

Morin (2015) advoga a favor da restituição de um "conhecimento que se encontra adormecido",
reagrupando unidade e diversidade, propondo a hierarquização e a organização do saber no
pensamento contemporâneo. Tal visão reforça em tese, a preocupação de Barros Filho; Silva (2002),
Lemos ; Sá (2013), em pensar a avaliação olhando-a pelas lentes da complexidade.

Tabela 3: Artigos que apresentaram somente o descritor “complexidade”.

Autor (a) (Ano)

Periódico
Título

Maia; Justi (2008)

Ciência & Educação

Desenvolvimento de habilidades no ensino de
ciências e o processo de avaliação: análise da
coerência

Silva; Moradillo (2002)

Ensaio – Pesq. em Educ. em
Ciências

Avaliação, ensino e aprendizagem de ciências.

Pizarro; Barros; Lopes Junior (2016)

RBPEC

Os professores dos anos iniciais e o ensino de
Ciências: uma relação de empenho e desafios no
contexto da implantação de Expectativas de
Aprendizagem para Ciências.
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Fonte: Elaborado pelos autores com dados coletados em pesquisa.

Tendo em vista analisar as produções com enfoque no ensino de ciências com viés na avalição da
aprendizagem e buscando identificar diálogo com o pensamento complexo de Edgar Morin,
selecionamos alguns artigos que trouxeram no seu corpo referência ao descritor “complexidade”, e
nas suas entrelinhas diálogos coerentes com os perfis de cada trabalho.

Desse modo, apresentamos na tabela 3, um total de 03 artigos que apresentam a condição
supracitada, com seus respectivos autores (as), ano, periódico e título e em seguida uma breve
reflexão a ser do cenário constituído decorrente desse dado.

Nos artigos de Silva; Moradillo (2002), Pizarro; Barros; Lopes Junior (2016) identificamos discussões
em torno do descritor “complexidade”, a citar: “acerca da realidade escolar aliado” apontando que
esse contexto é carregado de complexidade; outra discussão relacionada a aprendizagem no ensino
de ciências como um processo imerso em complexidade.

No entanto, em Maia; Justi (2008, p.434), os autores abordam uma reflexão potencialmente
significativa no contexto da avaliação. Advogando que, “A avaliação de habilidades constitui um ponto
de grande complexidade, sendo necessário um processo avaliativo coerente com o processo de
ensino desenvolvido”. Essa inferência do autor nos remete a seguinte reflexão: “Como estamos
elaborando nossos instrumentos avaliativos em sala de aula; Será que nossos instrumentos estão em
diálogo com as nossas práticas docentes É possível alinhar com objetividade os critérios de avaliação
de instrumentos avaliativos com a nossa prática pedagógica

Tal posicionamento dialoga diretamente com os pressupostos teóricos do pensamento complexo de
Morin. Embora os autores não tenham utilizado Morin como referencial, todavia fica perceptível que o
diálogo hora estabelecido tem relação direta com o que foi preconizado por Morin. Para tanto,
destacamos o que Morin orienta acerca desse contexto:

A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver
problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da inteligência
geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais
expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, que com
freqüência a instrução extingue e que, ao contrário se trata de estimular ou,
caso esteja adormecida, de despertar. (MORIN, 2000, p. 39).

Esse diálogo proposto por Morin incide na reflexão apontada por Maia; Justi (2008), quando os
mesmos levantam a proposição de que o “processo avaliativo deve ser coerente com o processo de
ensino desenvolvido”. E essa interferência dos autores mostra o quanto é necessário repensar o
ensino quando se trata de avaliar o processo de avaliação praticado nas escolas.

Tabela 4: Artigos que apresentaram os descritor “complexo e complexidade”.

Autor (a) (Ano)

Periódico
Título

Harres (2003)

Ensaio - Pesq. em Educ. em
Ciências

Desvinculação entre avaliação e atribuição de nota:
análise de um caso no ensino de física para futuros
professores

Aguiar Jr.(2004)

Ensaio - Pesq. em Educ. em
Ciências

Um modelo piagetiano de ensino como ferramenta
para o planejamento do ensino e a avaliação da
aprendizagem
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Reis; Linhares (2008)

Ensaio - Pesq. em Educ. em
Ciências

Integrando o espaço virtual de aprendizagem “Eva” à
formação de professores: estudo de caso sobre o
currículo de Física no ensino médio

Amantes; Oliveira (2012)

RBPEC
A construção e o uso de sistemas de categorias para
avaliar o entendimento dos estudantes

Pereira - Ferreira; Meirelles
(2015)

RBPEC

Avaliação da metodologia participativa na elaboração
de um jogo: uma forma de trabalhar com a
transversalidade construindo conhecimento e
contribuindo para a promoção da saúde

Fonte: Elaborado pelos autores com dados coletados em pesquisa.

Na tabela 4, reunimos artigos que apresentaram em seu corpo, ambos os descritores propostos na
triagem, “complexo e complexidade”. E essa busca alicerça-se nas reflexões de Morin, evidenciada
em todos os seus livros, tratando da questão da complexidade e do pensamento complexo, enquanto
alternativas de refletir profundamente sobre o cenário educacional.

Harres (2003) enfatiza que, a postura avaliativa proposta no trabalho pode ser considerada em escala
de complexidade crescente em relação aos diferentes níveis de avaliação. Já em Reis; Linhares
(2008), os autores mencionam que, há uma contraposição entre avaliação tradicional (provas) e
avaliação processual: “como avaliar”. No entanto declinam de refletir acerca da temática alegando que
a mesma é uma questão de alta complexidade, não sendo intenção do estudo dos autores tal
aprofundamento.

Segundo Aguiar Jr.(2004), precisamos organizar um currículo ou um planejamento didático com
atenção ao processo de aprendizagem. Tendo como norte considerar o “simples” e o “complexo”.
Nesse sentido, o autor refere-se com ênfase ao ensino aprendizagem sem, no entanto, mencionar no
contexto dos descritores a relação com o processo avaliativo.

Amantes; Oliveira (2012) e Pereira - Ferreira; Meirelles (2015), discutem essencialmente, processos
envolvendo utilização de ferramentas de ensino à citar: os mapas conceituais. Onde é advogado que
os mesmos proporcionaram uma modificação no conhecimento dos alunos para um nível mais
complexo. Reforçando ainda que a aprendizagem é um processo extremamente complexo. Diálogos
esses que ocorreram sem conexão direta com a avaliação da aprendizagem.

Tabela 5: Artigos que não apresentaram os descritor “complexo e complexidade”.

Autor (a) (Ano)

Periódico
Título

Andrade, Viana
(2017)

Ciência &
Educação

Atividades experimentais no ensino da química: distanciamentos e
aproximações da avaliação de quarta geração

Silva, Amaral (2011)

RENCIMA
Jogos e avaliação no processo ensino-aprendizagem: uma relação
possível.

Fonte: Elaborado pelos autores com dados coletados em pesquisa.

A busca alicerçada em descritores nos revelou 2 artigos que embora não apresentassem os
descritores propostos na pesquisa, estavam dialogando acerca da temática central , fato esse que nos
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levou a considera-los como objeto de investigação.

Andrade, Viana (2017), abordam a avaliação de forma suscita, elencando aspectos pertinentes,
relacionados à prática pedagógica com destaque para a prática experimental enquanto ferramenta
possível para o ensino aprendizagem aliando-a ao processo avaliativo.

Em Silva, Amaral (2011), tratam dos jogos e avaliação enquanto relação possível dentro do processo
de ensino aprendizagem. Reforçamos que os dois artigos citados nessa sessão não apresentaram os
descritores base dessa pesquisa, mas, contribuíram para revisão de literatura e ferramenta para
revisar alguns conceitos imersos no processo de avaliação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a questão de pesquisa: quais produções apresentam o diálogo entre avaliação da
aprendizagem e o pensamento complexo de Edgar Morin Inferimos que, explicitamente, nenhuma das
produções mapeadas considerando os critérios estabelecidos de busca apresentou o diálogo
supracitado.

Considerando os periódicos aqui consultados: Ciência & Educação[6] (Qualis A1 – ensino); Ensaio:
Pesquisa em Educação em Ciências[7] (Qualis A1- ensino), Revista Brasileira de Pesquisa em
Educação em Ciências- RBPEC[8] (Qualis A2 – ensino), Revista de Ensino de Ciências e Matemática
- RENCIMA[9] (Qualis A2 – ensino), os quais tem impacto relevante na área de ensino de ciências.

Ressaltamos que, identificamos esse diálogo de forma implícita a partir da análise de proposições
presentes nos artigos em relação aos pressupostos teóricos do pensamento complexo de Edgar
Morin.

Tendo em vista o objetivo geral desse ensaio: mapear artigos acerca da avaliação da aprendizagem,
em periódicos da área de ensino de ciências, buscando identificar a existência do diálogo com o
pensamento complexo de Edgar Morin. Destacamos que, o mapeamento se deu de forma sistemática
a partir da primeira publicação de cada periódico selecionado e que a busca pela identificação de
vestígios de abordagem do pensamento complexo de Morin, suscitou reflexões pertinentes acerca da
avaliação da aprendizagem.

Desse modo, destacamos os artigos do periódico Ciências & Educação, por apresentarem mais
proximidade com a investigação aqui proposta. Sobretudo pelo viés de abordagem crítica acerca da
avaliação.

No tocante a construção do panorama, vemos com preocupação o número de artigos envolvendo a
temática “avaliação da aprendizagem”. Apenas 44 artigos, sendo que somente 17 destes com
enfoque no ensino de ciências.

Tal constatação traz o indicativo de necessidade de produções com foco nessa perspectiva,
sobretudo, pelo fato de que discutir avaliação é também discutir o contexto em que o ensino se
apresenta. É pensar o processo educativo como um todo.

Em síntese, a ideia de identificar o diálogo entre avaliação e o pensamento complexo de Morin e
perceber que ainda não foi possível identificar essa tendência e olhando para a importância das
proposições de Morin principalmente as elencadas na obra: “Os sete saberes necessários à educação
do futuro”, nos remete a uma reflexão profunda tendo em vista as lentes pelas quais estamos olhando
a avaliação e tendo em vista quais objetivos a avaliação precisa alcançar.

Sendo necessário um repensar do processo que envolve a construção de instrumentos de avaliação
assim como a importância dada a esse instrumento no chão da escola, buscando sobretudo, superar
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os limites pertinentes a avaliação construído historicamente dado a ideia presente de avaliação
enquanto aferição.

Nesse sentido, urge a necessidade de se investir mais em pesquisas voltadas em discutir a questão
da avaliação da aprendizagem, principalmente, no sentido de favorecer o diálogo com os
pressupostos teóricos do pensamento complexo de Morin dada a pertinência deste frente as
problemáticas existentes no processo de avaliação e especial no ensino de ciências.

[1] Publicação científica do Centro de Ensino de Ciências e Matemática, CECIMIG, órgão de pesquisa
e extensão no ensino de ciências da Faculdade de Educação da UFMG – e do Programa de
Pós-Graduação em Educação da UFMG.
[2] Publicação científica do Centro de Ensino de Ciências e Matemática, CECIMIG, órgão de pesquisa
e extensão no ensino de ciências da Faculdade de Educação da UFMG – e do Programa de
Pós-Graduação em Educação da UFMG.
[3] Periódico oficial da ABRAPEC e tem como objetivo publicar, quadrimestralmente, artigos de
pesquisa originais da área de Educação em Ciências.
[4] Publicação eletrônica quadrimestral, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e
Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul.
[5] Palavra ou expressão que identifica geralmente para fins de indexação, determinado conceito ou
tema.
[6] Publicação científica do Centro de Ensino de Ciências e Matemática, CECIMIG, órgão de pesquisa
e extensão no ensino de ciências da Faculdade de Educação da UFMG – e do Programa de
Pós-Graduação em Educação da UFMG.
[7] Publicação científica do Centro de Ensino de Ciências e Matemática, CECIMIG, órgão de pesquisa
e extensão no ensino de ciências da Faculdade de Educação da UFMG – e do Programa de
Pós-Graduação em Educação da UFMG.
[8] Periódico oficial da ABRAPEC e tem como objetivo publicar, quadrimestralmente, artigos de
pesquisa originais da área de Educação em Ciências.
[9] Publicação eletrônica quadrimestral, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e
Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul.
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