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O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a 
avaliação da aprendizagem nas disciplinas de química, que se apresenta de 
diferentes formas, seja segundo as concepções tradicionalistas, na qual o 
professor é visto como único que possui conhecimento, tendo sua pratica de 
ensino baseada na transmissão de informação e como método avaliativo 
aplicação de testes e exames no final do processo de ensino. Ou segundo as 
concepções progressistas, onde o professor atua como mediador e o aluno 
participa ativamente na construção do conhecimento, sendo a avaliação 
realizada durante todo o processo de ensino. Esta pesquisa teve como intuito 
observar a compreensão que os professores de química de uma escola no 
interior de Pernambuco têm sobre a avaliação da aprendizagem e como a 
mesma vem sendo desenvolvida. A fim de conhecer essas concepções sobre 
avaliação da aprendizagem de acordo com estes professores, e como essas 
visões influenciam sua prática educativa, a pesquisa foi desenvolvida através 
de um questionário. Este foi aplicado a dois professores de química do ensino 
médio, e suas respostas analisadas segundo a concepção de alguns 
especialistas na área. A partir das respostas, viu-se que os entrevistados, 
apesar da prática avaliativa de um dos professores ser tradicional, possuem 
tendências mais progressistas, pois se preocupam com a aprendizagem do 
aluno e buscam métodos diversificados para que os mesmos participem 
ativamente da construção de seus conhecimentos. E que apesar das intuições 
exigirem a realização de exames no final do processo para a obtenção de uma 
nota, além de um calendário rígido que deve ser seguido, os professores 
intendem que esta nota não define se o aluno aprendeu ou não. O que sugere 
que a instituição influencia na prática avaliativa dos professores. Foi possível 
observar também através das respostas dos questionários, que a formação e a 
experiência em sala de aula, contribuem consideravelmente para a realização 
de práticas pedagógicas comprometidas com aprendizagem dos alunos. 
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