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RESUMO: A escassez de disciplinas com temas geocientíficos ofertadas nos cursos de 
licenciatura em Biologia, Geografia e Ciências Naturais dificultam a assimilação em tempo hábil 
da visão sistêmica das geociências bem como dos conteúdos de Geologia em especial, exigidos 
pelas diretrizes curriculares nacionais.   

Com o intuito de otimizar o processo de aprendizagem em geociências dentro do tempo 
exíguo disponibilizado para tal num semestre universitário letivo, é que se estruturou a avaliação 
mediada com a dupla função de avaliar-ensinar no momento da avaliação final de semestre. 
Essa avaliação vem sendo aplicada desde 2008 em universidades do centro-oeste brasileiro, 
onde a autora lecionou ou leciona.    

A proposta consiste em conjugar o momento de concentração intensa, que via de regra 
acompanha um processo avaliativo escrito, com diferentes modalidades de assistência ao aluno.  
Acredita-se que a concentração intensa gera nesse momento um fator emocional que, se bem 
direcionado por estímulos externos, aqui entendidos como modalidades interativas de mediação, 
pode conduzir a uma otimização da aprendizagem.  

A avaliação emprega uma prova escrita que pode conter questões discursivas e/ou de 
múltipla escolha, de raciocínio lógico e/ou conceitual, objetivas e/ou subjetivas.  É estruturada 
em quatro fases consecutivas que só são divulgadas à medida do término de cada etapa 
estabelecida pelo educador.  

A estruturação sequencial da avaliação compreende nas seguintes etapas: (a) fase inicial 
individual; (b) fase mediada com a assistência de colegas de turma. É possibilitado discussões 
para esclarecer dúvidas, fazer correções ou supressões na prova. É facultado ao aluno participar 
ou não dessa e das próximas fases que serão mediadas; (c) a terceira fase é mediada pelo 
material bibliográfico utilizado durante o semestre, sejam livros, cadernos e/ou textos. Os alunos 
podem consultar individualmente ou em grupo os conteúdos da prova. Conteúdo virtual não é 
permitido para evitar visitas a sítios eletrônicos não confiáveis; (d) última fase de mediação com 
o educador que busca nesse momento se valer da estimulação cognitiva de todas as fases 
anteriores para, na última oportunidade do semestre, mais uma vez integrar os conteúdos da 
prova numa explanação transdisciplinar e sistêmica. Por ser a prova final do semestre letivo é 
solicitado ao aluno demostrar conhecimento em todos os conteúdos estudados. Em todas as 
fases os alunos têm a possibilidade de organizar suas reflexões e expressar na forma escrita as 
suas conclusões. Frequentemente, na última etapa os alunos demonstram um entendimento final 
e global dos conteúdos. As notas e questionários respondidos pelos alunos após a prova sobre 
suas opiniões a respeito da estruturação da avaliação têm mostrado resultados majoritariamente 
positivos.  

A sistematização das fases conjugada com a concentração em realizar a prova 
possibilitam, na fase inicial, a estimulação intensa da recordação e raciocínio individual do 
aprendiz e, nas fases seguintes, junto com o compartilhamento do conhecimento de maneira 
direcionada, rever conceitos e construir coletivamente o conhecimento, ampliando o aprendizado 
sobre o assunto. Acredita-se que a estimulação por mediações possibilita ao aluno o exercício 
da socialização da aprendizagem, momento em que alunos com habilidades específicas podem 
contribuir ainda mais para o entendimento sistêmico das geociências.  
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