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RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo analisar como a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
pode dinamizar e contribuir na modificação das práticas avaliativas e consequentemente no aprendizado dos alunos ao
utilizarem a internet como fonte de pesquisa em um processo avaliativo de Química, sendo realizado com alunos do 1º
ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Professor José Quintella Cavalcanti, onde foi utilizado o
laboratório de informática desta instituição de ensino público. A avaliação escolar se configura como uma componente
didática que cumpre importantes funções no processo de ensino-aprendizagem dos educandos. Essas funções são
definidas a partir da concepção de educação do professor e se evidencia na maneira como ele conduz a ação didática.
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ABSTRACT

The present study aimed to examine how the use of Information and Communication Technologies (ICTs) can stimulate
and contribute to the modification of assessment practices in the school context. Since this analysis was taken as basis
the observations made about the introduction of the use of the internet as a source of research during an evaluation
process in the discipline of Chemistry, conducted with students from 1st year of high school State School of Basic
Education Professor José Quintella Cavalcanti, by using the computer lab of the institution of public education. The school
evaluation is configured as a didactic component that fulfills important roles in the teaching-learning process of the
students.Since these functions are defined from the design of teacher education and is evident in the way he conducts
didactic action.

Keywords: ICT&39;S, Evaluation, Teaching of Chemistry

INTRODUÇÃO

Perante as dificuldades que se apresentam atualmente na melhoria da educação e da qualidade de ensino, a avaliação
se configura como uma componente didática que cumpre importantes funções no processo de ensino-aprendizagem.
Sendo que essas funções são definidas a partir da concepção de educação do professor e se evidencia na maneira como
ele conduz a ação didática.
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Luckesi (1998, p. 69), assim define avaliação: “Entendemos avaliação como um juízo de qualidade sobre dados
relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão”. Desta forma o ato de avaliar tem como função investigar a qualidade
do desempenho dos estudantes, tendo como objetivo proceder a uma intervenção para a melhoria dos resultados, caso
seja necessária, sendo, portanto tida como diagnóstica (Idem).

A partir desta concepção de prática avaliativa defendida por Luckesi, podemos nos deparar com certas controvérsias se a
compararmos com a atual forma de avaliação que se encontra disseminada nas escolas atualmente. Libâneo (1991, p.
198-99), já apontava alguns equívocos relativos à prática da avaliação escolar, tendo em primeiro lugar a contradição
quanto à indissociabilidade que há intrinsicamente entre as funções da avaliação e a quebra desse caráter indissociável
na prática pedagógica.

Os professores não têm conseguido usar os procedimentos de avaliação para atender a sua função educativa, pois tem
prevalecido nas escolas apenas a função de controle, que só visa o aspecto quantitativo, em detrimento o qualitativo,
penalizando assim a verdadeira função, os objetivos e o papel da avaliação, que deveriam contribuir para a melhoria da
qualidade de ensino (LIBNEO, 1991).

Outro equívoco é quanto à utilização da avaliação como prêmio ou castigo, ou seja: recompensa aos ‘bons’ e punição
para os desinteressados ou indisciplinados, transformando o ato de avaliar numa perigosa arma de intimidação, que gera
verdadeiro pânico para alguns alunos.

Libâneo (1991) enfatiza que esses equívocos está no fato de que os professores não conseguem fazer uma relação, um
equilíbrio entre os aspectos quantitativos e qualitativos. Ou usam apenas os quantitativos ou apenas os qualitativos,
ficando então, a avaliação demasiadamente vista como medida ou, de outro lado, apenas, perdida na subjetividade.

Diante destes fatores equivocados quanto à prática avaliativa apontadas por Libâneo, se faz necessário, inicialmente,
como forma de resolução destas dificuldades enfrentadas na educação atual, que os docentes possam repensar suas
práticas pedagógicas visando a melhoria na qualidade da educação, sendo que o ponto de partida é entender que o
processo avaliativo deve ocorrer em favor do aluno, sujeito do ação, e se aliar a sua aprendizagem promovendo o
desenvolvimento de sua autoestima, gerando o desejo de conhecer mais e fortalecendo seu vínculo com a escola.

Neste sentido, Haydt (2000) ao defender que a avaliação deve ser compreendida como um processo dinâmico de
permanente interação entre educador e educando no apontamento e no desenvolvimento de conteúdos de
ensino-aprendizagem, na seleção e aplicação de suas metodologias, bem como no diagnóstico da realidade social,
visando à mudança comportamental do aluno e do seu compromisso com a sociedade.

Sabe-se, porém, que não é tarefa fácil modificar a percepção dos professores de como suas ações avaliativas podem de
certa forma atingir o aprendizado dos alunos, pois a avaliação escolar é um desafio, mas que exige mudanças por parte
do professor. Mudanças essas que requer muito estudo, reflexão e ação. Por isso, o educador deve buscar ser inovador
como forma de melhorar sua postura profissional tanto em relação à avaliação propriamente dita, quanto à educação e a
sociedade que às vezes o limita.

E é neste contexto de fazer com que os professores busquem inovar suas ações avaliativas como forma de desenvolver
nos alunos aprendizagens mais significativas e efetivas, que as novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
ganham atenção no contexto educacional por proporcionar aos estudantes aspectos que se assemelham as necessárias
na consolidação da avaliação como componente didática importante no processo de ensino-aprendizagem.

A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) a qual se incluem a internet, vídeos, softwares
educacionais, e slides; a utilização dos laboratórios de informática e outros, tem se tornado uma importante ferramenta
quanto a sua aplicação no desempenho escolar. Segundo WANG (2006) citado por LÖBLER et al. (2010), num mundo
marcado por rápidas e profundas transformações, estudos sobre a TI e a educação tornam-se fundamentais para
compreender e acompanhar as novas demandas educacionais contemporâneas.

Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo analisar como a utilização de Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) pode dinamizar e contribuir para modificação de práticas avaliativas no contexto escolar. Sendo que
para esta análise se tomou como base as observações realizadas acerca da introdução do uso da internet como fonte de
pesquisa durante um processo avaliativo na disciplina de Química, realizado com alunos do 1º ano do ensino médio da
Escola Estadual de Educação Básica Professor José Quintella Cavalcanti, sendo utilizado o laboratório de informática
desta instituição de ensino público.
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AVALIAÇÃO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR

A avaliação representa um dos pontos vitais para o alcance de uma prática pedagógica competente. Muito pouco se
conhece sobre os processos de avaliação que acontecem nas escolas, devido à má utilização que se faz dela. Por este
motivo é que para um satisfatório desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem se faz necessário um maior
conhecimento por parte dos docentes sobre novas formas de avaliar a aprendizagem dos seus alunos.

No cenário educacional, a avaliação se difere, tem caráter sistematizado, apoia-se em pressupostos explicitados em
maior ou menor grau, variam em complexidade e servem a múltiplos propósitos. Segundo Haydt (2000) faz parte do
trabalho docente verificar e julgar o rendimento dos alunos, avaliando os resultados do ensino, a avaliação está sempre
presente na sala de aula, fazendo parte da rotina escolar, daí ser responsabilidade do professor aperfeiçoar suas
técnicas.

De acordo com Luckesi (1995), a prática escolar usualmente denominada avaliação da aprendizagem tem pouco a ver
com avaliação. Ela é basicamente constituída de provas/exames. Na maioria das escolas, a ação do professor é limitada
a transmitir e corrigir. O processo educativo se desenvolve em momentos estanques, sem elos de continuidade,
desconectados em termos de progressão na construção do conhecimento.

Ainda segundo Luckesi as provas/exames, no caso da aprendizagem escolar têm por finalidade verificar o nível de
desempenho do educando em determinado conteúdo e classificá-lo em termos de aprovação ou reprovação, por
conceitos, notas ou algo semelhante. Manifesta-se, nesse contexto, uma prática seletiva, na qual aqueles que
conseguem atingir os objetivos do professor são incluídos e os demais são excluídos.

De acordo com Rabelo (2004), a avaliação exercida apenas com a função de classificar alunos não dá ênfase ao
desenvolvimento e em pouco, ou em quase nada, auxilia no crescimento deles na aprendizagem.

Deve-se desta forma, tomando como ênfase as reflexões anteriormente comentadas por diversos autores, propor que os
educadores possam ao selecionar seus critérios de avaliação levar em consideração o atual momento vivenciado pelos
alunos em suas respectivas disciplinas, ou seja, tomá-lo como ser historicamente construído em seu próprio processo de
aprendizagem e não apenas a partir do produto que esse educando obteve em determinado momento em sala de aula.

Ao selecionar as técnicas e os instrumentos de avaliação da aprendizagem Hayd (2000, p. 296) defende que:

O professor precisa considerar os seguintes aspectos: os objetivos visados para o ensino
aprendizagem (aplicação de conhecimentos, habilidades, atitudes); a natureza do componente
curricular ou área de estudo; os métodos e procedimentos usados no ensino e as situações de
aprendizagem; As condições de tempo do professor; o número de alunos da classe.

Estes procedimentos são muito importantes, pois requerem do professor uma atenção direta ao aluno e um bom
relacionamento entre ambos, oferecendo melhores oportunidades de identificação do desempenho do educando e de
suas dificuldades.

Percebe-se de certa forma que no contexto escolar, por outro lado, os professores mesmo não tendo suficientemente
acesso a mecanismos que norteiem ações avaliativas que favoreçam melhorias na aprendizagem dos estudantes, eles
se empenham em encontrar novas formas de avaliação. Deste modo, entende-se que as práticas pedagógicas quanto
aos métodos de avaliação que muitos professores atualmente possuem na educação, também são fruto, muita das
vezes, de práticas que estes assimilaram em seus períodos escolares e que por isso há tantos problemas quanto a
mudanças nas ações avaliativas por estes educadores.

Em consonância com a busca de modificações na educação atual e consequentemente na melhoria da qualidade de
ensino, a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96, aponta para uma reflexão crítica sobre a
prática pedagógica, o que resulta em grandes e importantes mudanças na qualidade de educação, bastando o
comprometimento por parte dos educadores, que devem dela fazer bom uso, assimilando-a, criticando-a e aplicando-a.
Os Art. 12, inciso V; Art. 13, incisos III e IV e Art. 32, incisos I, II, III, por exemplo, têm como enfoque justamente a
preocupação comum ao bom desempenho do educando e a garantia de um ambiente adequado ao seu desenvolvimento.

A UTILIZAÇÃO DAS TIC’S NA SALA DE AULA
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Vivencia-se atualmente dentro do processo de aprendizagem na educação escolar, uma grande modificação quanto aos
modos de pesquisa da qual os alunos tem acesso no desenvolvimento da sua própria aprendizagem. Seguindo desta
forma este princípio, podemos destacar que tanto a escola quanto o professor já não são tidos como a única fonte de
conhecimento da qual o aluno toma como base na organização de suas informações, pois segundo POZO (2004, p.10),
no meio educacional a “escola já não é a primeira ‘fonte de informação’ para os alunos e que o professor também não é
mais a única fonte de informações e conhecimentos para os alunos construírem conhecimentos significativos”.

É difícil imaginar a escola distante do universo das Tics numa sociedade onde a globalização exige cada dia mais
conhecimento e informação. No estudo realizado por (LÖBLER et al., 2010) confirma-se a posição de (HANSON,
BURTON e GUAM, 2006), os quais afirmam que a inserção da tecnologia nas escolas proporciona a “abertura da mente”
do estudante, a partir do momento em que ele começa a aprender conceitos e técnicas novas, possibilitando o
surgimento de boas oportunidades no futuro profissional.

Criar ambientes diferenciados dentro das nossas escolas precisa ser visto como uma forma de adequar as novas
aprendizagens ao momento a qual vivenciasse, Conforme VALENTE (1993), o objetivo da introdução do computador na
educação não deve ser o modismo ou estar atualizado com relação às inovações tecnológicas. No entanto, a mudança
de paradigma educacional deve ser vista como algo que vai além da vontade política e econômica. Ela deve ser
acompanhada da inclusão de ferramentas que permitam a implementação do paradigma construcionista.

Essas ferramentas tecnológicas além de facilitar o acesso aos novos conhecimentos servem também de base para novas
adaptações aos sistemas variados de transmissão de conhecimento de maneira a melhorar, transferir e transformar os
fatores complicados em algo mais acessível e sedimentado, transformando a teoria em prática.

O uso do computador, da internet e similares tem mudado a vida de muitas pessoas por serem ferramentas agregadas à
vida cotidiana das pessoas. Muitas das decisões do indivíduo ficam a mercê desses utilitários que se não existissem em
suas vidas tornariam um caos e tudo seria impossibilitado pela falta desses equipamentos.

A adaptação e absorção de novas tecnologias além de facilitar a aquisição de conhecimento cria certa criatividade, juízo
de valor, aumento da autoestima dos usuários, além de permitir que adquiram novos valores e modifiquem o
comportamento transformando as tarefas árduas, negativas e difíceis em algo dinâmico, positivo e fácil.

Tomando-se, pois, a importância das Tecnologias para a aprendizagem dos alunos, deve-se ressaltar também que o
educador continua sendo importante não como informador nem como repetidor destas informações prontas, mas como
mediador e organizador de processos. O professor é um pesquisador – junto com os alunos – e articulador de
aprendizagens ativas, um conselheiro de pessoas diferentes, um avaliador dos resultados.

Desta forma diante dos benefícios encontrados com a utilização de Tecnologias para o processo de ensino aprendizagem
dos alunos, buscou-se analisar como a utilização destas Tics pode contribuir para a modificação das práticas avaliativas
e consequentemente para um aprendizado dos alunos ao utilizarem a internet como fonte de pesquisa em um processo
avaliativo de Química que foi realizado com alunos do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica
Professor José Quintella Cavalcanti, sendo utilizado o laboratório de informática da mesma.

METODOLOGIA

O período das avaliações finais nas escolas é um momento bastante delicado vivenciado pelos estudantes nas diversas
modalidades de ensino. Nessa ocasião o aluno deverá demonstrar que desenvolveu suas habilidades dentro das
diversas disciplinas ministradas durante o ano letivo, mostrando que progrediu de certa forma e estará apto a fortalecer
ainda mais o seu saber nos consequentes graus escolares.

Desse modo, este trabalho foi realizado com a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e em
particular dos computadores conectados a internet para realização de pesquisas por parte dos alunos durante uma
avaliação na dísciplina de Química que contou com o apoio dos alunos bolsistas do PIBID/CAPES da Universidade
Estadual de Alagoas – UNEAL nesta mesma área.

Inicialmente, foi discutida juntamente com a professora supervisora do PIBID / QUÍMICA/ UNEAL/ CAPES a escolha do
conteúdo, bem como o que foi priorizado pela mesma dentro do tema abordado e que estaria sendo focado naquela
avaliação, levando em conta que os alunos teriam a internet como fonte de pesquisa. Nessa circunstância, a docente
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comenta que o mais importante dentro do conceito das Ligações Químicas e que foi determinante na escolha das
questões desta avaliação, foi ás características das ligações iônicas e dos compostos moleculares, pois, segundo a
docente em um patamar de estudos atual não se deve dar muito ênfase aos processos que levam a ligação e como
acontecem, mas sim as características destas ligações (Iônicas, Moleculares e metálicas) e após isso as especificidades
dos compostos que são formados a partir delas.

Em seguida, foi realizado um estudo sobre a sistematica de avaliação da escola onde detectou-se que a mesma utiliza de
instrumentos de avaliação como: provas individuis e em grupos, prova com consulta, debate, painel, trabalho em
grupo,trabalho individual, auto-avaliação, séminários e entre outras, como forma de o alunado poder obter os cinquenta
pontos nescessários a sua aprovação. A avaliação final é uma parte integrante de um processo que leva em conta
também o resultado anual do aluno na disciplina (neste caso a de Química), constituindo assim o resultado final que
define a aprovação ou reprovação do estudante. Desse modo dentro do ensino médio o aluno tem durante o ano letivo a
possibilidade de obter cem pontos, sendo que os alunos com menos de cinquenta e acima de vinte e cinco iram fazer
uma avaliação final com o intuito de conseguirem atingir a média de cinquenta pontos por disciplina. A fórmula que define
a situação (Aprovado ou Reprovado) do aluno dentro da disciplina, a qual em sua formulação consta esta avaliação final,
é o resultado final obtido pela multiplicação do resultado anual (RA) do aluno por dois, somado com a nota da avaliação
final (AF) e tudo isso dividido por três.

Através dessa fórmula, se aluno atingir cinquenta pontos ele estaría aprovado e apto a passar de ano letívo para uma
outra série ou grau escolar dentro do ensino médio (neste caso para o 2º ano).

Após terem sido levantadas satisfatoriamente todas estas informações importantes, houve um planejamento para o inicio
da introdução da metodologia do uso da internet como forma de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e neste
caso como fonte de pesquisa para os estudantes.

Os alunos participantes desta avaliação pertenciam à turma do 1º ano “C” matutino da escola mencionada, constando
vinte e sete presentes. Após terem tido uma aula expositiva já realizada em sala de aula pela professora sobre Ligações
Químicas, os alunos foram levados ao laboratório de informática da escola, onde lá se dividiram em duplas para a
ocupação dos computadores que estavam em funcionamento e ligados à internet. Dessa maneira foram montadas um
total de 12 duplas e apenas um trio de alunos devido a um deles ter ficado sozinho sendo agrupado em uma das equipes.

Enfatizando-se o prévio momento de referencial teórico que é dado aos alunos antes das avaliações, observa-se que a
ideia de avaliar o processo de ensino aprendizado não deve ser uma atividade neutra ou sem objetivos sendo somente
uma forma de atribuição de notas, mas sim como ferramenta dotada de intencionalidades que está sempre a serviço de
um projeto ou de um conceito teórico, ou seja, é determinada pelas concepções que fundamentam a proposta de ensino,
como afirma CALDEIRA (2000):

A avaliação escolar é 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. (p. 122)

O livro didático de Química também foi utilizado como fonte de pesquisa, apresentando-se como opção para facilitar a
resolução das questões da avaliação. Com relação a uso do laboratório de informática, Deve-se acrescentar que algumas
dificuldades foram identificadas tais como: quantidades de computadores insuficientes, computadores com defeitos,
sistema operacional e internet muito lentos, dificuldades dos alunos na realização da pesquisa, entre outras.

A avaliação que foi distribuída entre os alunos nos grupos era composta por cinco questões, de múltipla escolha e
abertas valendo cada uma vinte pontos totalizando cem pontos. Eram dois tipos de avaliação que se distinguiam pelas
questões selecionadas, sendo que a cada grupo de alunos era entregue um tipo de avaliação diferente. Como já
mencionado, as questões eram relativas ao conteúdo de Ligações Químicas e os alunos tiveram acesso à internet como
fonte de pesquisa durante a resolução e alguns deles, devido a problemas com os computadores, tiveram que utilizar o
livro didático de Química.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta metodologia de utilização da internet como Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e do laboratório de
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informática desta escola localizada na cidade de Arapiraca – AL proporcionou novas perspectivas de ensino e
aprendizagem no contexto escolar bem como a inserção de diferentes métodos de avaliação do alunado, fazendo com
que este organize a sua aprendizagem e as informações da qual tem acesso, para constituir o seu conhecimento.

Alguns pontos podem ser destacados das observações feitas durante a aplicação da avaliação. Os bolsistas do PIBID
que colaboraram neste projeto passaram a analisar uma questão muito importante que repercutia nos grupos: a
dificuldade que muitos deles possuem de organizarem o conhecimento necessário para realizarem as pesquisas no
intuito da resolução das questões.

Esta circunstância que revela a passividade dos alunos quanto à organização dos conhecimentos ao realizar suas
pesquisas é enfatizada por PERINI (2001), onde o mesmo revela que há a falta de um melhor preparo dos alunos e uma
ausência de iniciação científica no ensino básico como promotora de criatividade e de abertura de novos caminhos na
busca do saber e como formadora de consciência perante os fatos. (PERINI, 1996 in MARTINS, 2001 p.44)

Desta forma, na busca de orientá-los quanto a como organizar o conhecimento necessário à pesquisa na internet, alguns
bolsistas se propuseram a ajudá-los, conduzindo-lhes para a sua própria percepção de como produzir conhecimentos e
organizar as informações para a compreensão do que está sendo pedido na avaliação.

Após esse momento de dificuldade quanto à pesquisa por parte dos alunos e que foi minimizada pela ação dos bolsistas,
os alunos conseguiram então desenvolver por conta própria as suas pesquisas resolvendo cada grupo as suas
avaliações.

A contribuição desta metodologia no tocante a processos avaliativos utilizando a internet como fonte de pesquisa pode
ser compreendida nas diversas esferas do campo educacional. E nesse caso, também pode ser comprovada nas
avaliações corrigidas pela professora, onde alguns alunos demonstraram o quanto foi significativo à utilização desta
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a formulação dos conhecimentos necessários a resolução desta
avaliação, sendo que alguns grupos conseguiram obter até oitenta por cento (80%) da nota atribuída a aquele processo
avaliativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste estudo proporcionou uma visão diferenciada em relação às práticas avaliativas, bem como a
importância de se construir diferentes métodos avaliativos no contexto escolar, levando-nos também a refletir sobre essa
componente pedagógica importante para o processo de ensino aprendizagem que é a avaliação.

Pode-se depreender neste trabalho que os resultados da utilização da internet como uma Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) e fonte de pesquisa durante uma avaliação no ensino de Química apontou para aprendizados
importantes adquiridos pelos alunos através da utilização da internet, bem como certas dificuldades enfrentadas pelos
mesmos na seleção dos conhecimentos necessários à realização da pesquisa, sendo esta considerada uma ferramenta
importante para a aprendizagem do aluno, pois o conhecimento não é algo imutável e dentro de padrões, mas sim uma
interação entre os agentes que proporcionam aprendizagens, sejam eles o professor, a escola ou os meios tecnológicos
que contribuem para esse momento importante da educação.

Nesse contexto, o professor tem papel importante no processo avaliativo e, por isso, necessita buscar estimular e
incentivar o aluno, com estratégias diferenciadas, possibilitando o acolhimento, a integração e a inclusão dos sujeitos do
conhecimento. É imprescindível ao professor dar oportunidade para que os educandos troquem ideias, se expressem e
participem dos trabalhos em grupo e/ou individuais. Tal prática precisa estar pautada na relação constante entre
educandos e educadores.
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