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RESUMO 
 

 

 

O principal objetivo desta pesquisa é fazer uma reflexão sobre o processo de 
avaliação do aluno na modalidade de ensino a distância, na percepção do 
professor, por meio de relatos e vivência, bem como conhecer, compreender, 
subsidiar e descrever os métodos utilizados nesta avaliação. A pesquisa 
fundamentou-se em teóricos como: Freire (2009), Carvalho (2009), Libâneo 
(2009), Rezek Neto (2008), e outros; em artigos publicados na Revista 
Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância (RBAAD, 2010) pela ABED; 
em outras revistas científicas, dissertações, teses e também no questionário 
on-line aplicado pelo autor. A percepção dos docentes entrevistados foi de 
fundamental relevância no sentido de como esta pode contribuir para a 
melhoria do processo avaliativo na modalidade do ensino a distância.  

 
 
 

Palavras-chave: Percepção. Docente. Avaliação. EAD. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 
 
The main objective of this research is to reflect on the process of student 
assessment in the form of distance learning in the perception of the teacher, 
through stories and experiences as well as know, understand, subsidize and 
describe the methods used in this evaluation. The research was based on 
theoretical as Freire (2009), Carvalho (2009), Libâneo (2009), Rezek Neto 
(2008), and others, in articles published in Revista Brasileira de Aprendizagem 
Aberta e a Distância (RBAAD, 2010) by ABED, in other scientific journals, 
dissertations, theses, and also in the online questionnaire used by the author. 
The perception of teachers interviewed was of fundamental importance in the 
sense of how this can contribute to the improvement of the evaluation process 
in the form of distance education. 
 
 
 
Keywords: Perception, Teaching, Assessment, EAD. 
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1. INTRODUÇÃO 

O interesse pelo tema desta dissertação surgiu através da minha 

experiência como professor da disciplina de informática, pois foi a partir desta 

que descobri como as tecnologias de informação e comunicação - TICs podem 

ajudar no processo ensino-aprendizagem. O desejo de estudar a educação a 

distância, tendo como foco o processo de avaliação, emergiu através da 

motivação interna, fomentada pela curiosidade de conhecer os frutos 

apresentados por essa modalidade de ensino. 

O ensino a distância é ferramenta essencial no desenvolvimento 

educacional, mostrando-se elemento inovador e estimulante, não só por 

oferecer recursos variados e complementares à formação do educando, mas 

principalmente, pelas facilidades inerentes à sua utilização a distância, 

abrangendo localidades remotas e de difícil acesso, bem como possibilitando 

minimização de custos e, com isso, permitindo ampla difusão do conhecimento 

(TONDIN, 2009). 

Historicamente, a educação a distância (EAD) não é algo recente. 

Entretanto, nos dias de hoje, ganhou impulso, encontrando os meios propícios 

para sua difusão em larga escala, tanto por imposição da nova sociedade do 

conhecimento, que requer aprendizado contínuo, dado à velocidade com que 

as inovações surgem, quanto pela dificuldade de se ausentar do posto de 

trabalho, ou pelas novas facilidades tecnológicas no campo das 

telecomunicações e informática que fornecem meios e dispositivos cada vez 

mais variados e com menor custo.  

As instituições escolares vêm enfrentando crises e contradições, 

necessitando de reformas estruturais, de recursos financeiros, motivação de 

estudantes e professores que geram desorientação e incertezas. A tecnologia, 

vista por uma perspectiva global, influiu nesta situação mais pelos efeitos que 

foram gerados do que pela incidência no seu interior. O fato é que a 

incorporação tecnológica na educação é pobre e lenta, principalmente no 

Brasil. Isto explica a pressão e a necessidade das mudanças. 
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A Portaria nº 2.253, de 18 de outubro de 2001, estabelece que as 

instituições de ensino incluam atividades não presenciais até o limite de 20% 

da carga horária do curso. E através dessa portaria, ampliem a capacidade de 

criações e uso dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) pela educação 

presencial, que já era usado pela modalidade EAD (MEC, 2004). 

O uso das novas TICs, principalmente a televisão digital e a Internet, é 

um fato inquietante, não só pelo uso diário desses meios, em diversa esfera da 

sociedade, além disso, pelos valores das mensagens transmitidas. Hoje quase 

tudo é visto pela televisão ou pelo acesso ao computador através da Internet. 

Com um grande número de recursos midiáticos e tecnológicos, a serviço do 

entretimento e principalmente da Educação (AMARAL & PACATA, 2003). 

Essa relação, experimentada no ensino a distância, entre professores e 

alunos, através do uso das ferramentas digitais, tende a ser mais objetiva, 

franca e aberta. Pode ser um leque de possibilidades que facilita as atividades 

dos professores e alunos. Abre espaços na socialização dos equipamentos e 

softwares, reduzindo assim, os custos e diminuindo o tempo gasto na 

realização de atividades essenciais. 

Neste sentido, podemos nos apropriar do que refere Lins, Neves e 

Ribeiro (2005, p. 22) sobre essa necessidade do saber:  

O processo educativo engloba situações de aprendizagem, não toda 

e qualquer forma de aprendizagem, mas as aprendizagens que 

elevam o ser humano e o tornam, cada vez mais, consciente de seus 

 

A aplicação de metodologias de avaliação a distância no setor 

educacional é um desafio, tendo em vista a reduzida literatura disponível no 

meio acadêmico (teses, dissertações, artigos, etc.). Por outro lado, avaliações 

mais dinâmicas e interativas são uma ousadia, inclusive na modalidade 

presencial, uma vez que a avaliação é utilizada como um método classificatório 

de inclusão ou exclusão no processo. 
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Diante do exposto, a pesquisa se propôs a contextualizar a modalidade 

de ensino a distância, tendo como enfoque o processo de avaliação pelos 

docentes do ensino em EAD, dispondo-se a responder os seguintes 

questionamentos: 

 Que enfoques avaliativos são utilizados pelo docente na modalidade EAD? 

 Como a avaliação é compreendida por professores envolvidos neste processo? 

 Como abranger as práticas pedagógicas na avaliação a distância?  

 Como realizar avaliação das aprendizagens, tendo como suportes ambientes 

virtuais? 

 Quais são os instrumentos e os critérios mais adequados para avaliar a 

aprendizagem na modalidade do ensino a distância? 

Infere-se, portanto, um estudo que proporcione uma reflexão da 

avaliação na modalidade do ensino a distância pelos docentes, que pode 

contribuir e ser de grande valia para subsidiar o processo da avaliação na 

construção e no fortalecimento da EAD. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Diante do receio da maioria dos educadores ao ensino a distância, e das 

limitações de trabalho dos mesmos nesta modalidade, necessita-se de estudos 

aprofundados e que tenham como objetivo auxiliá-los na construção de uma 

identidade própria. O principal benefício com a realização desta pesquisa 

consiste em subsidiar o processo de avaliação na construção e no 

fortalecimento da EAD, visto que, por si só, 

aprendizagem e formação pessoal. 

Reconhecidamente existem limites neste tema na área de EAD, porém 

eles representam desafios para futuros estudos. Entre eles podem-se 

vislumbrar: o acompanhamento do pesquisador in loco no processo de 

avaliação pelo docente nos momentos presencias e a distância e a visão dos 

discentes no processo de avaliação. 
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Nesta direção o investigador pretende fazer uma reflexão da avaliação 

na formação do aluno pela modalidade de ensino a distância através de relatos 

e vivência pelos docentes no ensino técnico da região do Cariri  Sul do Ceará, 

no período de março de 2010 a setembro de 2011. 

Esta inquietude do tema nasce do anseio de um estudo científico mais 

aprofundado e validado pela academia, vislumbrando a construção desta 

dissertação. Para o autor é de alta relevância e pertinência, já que a formação 

do professor, na área de EAD, apresenta lacunas em sua formação pedagógica 

e limitação na construção e validação de ferramentas de avaliação. Os 

referidos resultados permearam o repensar no processo de avaliação para a 

formação a distância, bem como a validação do compromisso destes com a 

docência nesta modalidade. 

Segundo estudo comparativo entre cursos preparatórios para concurso 

nas modalidades presencial e a distância realizados por Iahn, Magalhães & 

Bentes (2008), apontam que 90% dos entrevistados gostaram mais do curso a 

distância, por ser mais dinâmico e de melhor qualidade. Com relação à 

estrutura pedagógica, 80% dos sujeitos responderam que as aulas a distância 

são melhor elaboradas e que o material didático fornecido para as duas 

modalidades apresentou um grau de satisfação de 70% para o ensino a 

distância e 30% presencial. O conceito atribuído ao acompanhamento docente 

durante o aprendizado no curso a distância foi 20% ruim, 40% bom e 40% 

ótimo. No curso presencial foram 20% ruim, e 80% bom. No quesito avaliação, 

90% dos sujeitos descreveram o ensino presencial como tendo um processo 

avaliativo melhor e mais significativo em relação a 10% que optaram pelo 

ensino a distância. 

Neste sentido, pode-se afirmar a viabilidade deste estudo, uma vez que 

há necessidade de maiores questionamentos e melhorias no processo de 

avaliação para esta modalidade. 

O presente estudo está dividido em cinco capítulos, a saber: O primeiro 

capítulo justifica a escolha do título e introduz uma visão geral do objeto de 

estudo que se pretende atingir. O segundo capítulo fixa os conceitos, através 
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da revisão da literatura. O terceiro capítulo descreve o percurso metodológico 

da pesquisa. No quarto capítulo realizou-se a análise dos dados e por último, 

no quinto capítulo, as considerações finais. 

O capítulo terceiro apresenta o método do estudo, onde foi eleita uma 

metodologia de abordagem qualitativa que, de forma sistemática, sustentou o 

alcance do objetivo da pesquisa, onde se utilizou como método o Discurso do 

Sujeito Coletivo - DSC, que se buscou na forma de um discurso único, uma 

representação social do grupo de professor estudado. Esta representação do 

discurso apontou a ideia coletiva da avaliação no ensino a distância. 

No primeiro momento, da coleta do estudo proposto, realizou-se a 

amostragem dos docentes vinculados à Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

do curso de licenciatura em matemática. Em seguida, após a elaboração do 

roteiro de entrevista, o instrumento foi submetido à fase de pré-teste.  As 

entrevistas foram agendadas previamente e coletadas no período de maio a 

junho de 2011. Utilizou-se roteiro de entrevista semiestruturada, enviados por 

email através da ferramenta Google Docs, com perguntas sobre o enfoque 

avaliativo utilizado pelo docente na modalidade EAD; as práticas pedagógicas 

no processo de avaliação no ensino a distância e a avaliação tendo como 

suportes ambientes virtuais. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Geral  

 Explicitar o processo de avaliação pelos docentes da Educação a Distância. 

 

1.2.2 Específicos 

 Descrever a metodologia de ensino-aprendizagem na EAD através do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 Conhecer os métodos utilizados para avaliação do ensino-aprendizagem na EAD. 

 Compreender as práticas pedagógicas de avaliação da EAD. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

A fundamentação teórica é apresentada neste capítulo, com os 

seguintes temas: o Sistema Educacional no Brasil aborda do período colonial 

até os dias atuais; a educação a distância apresenta teóricos com enfoque no 

crescimento e desenvolvimento do ensino a distância com utilização das mais 

modernas tecnologias da informática e das telecomunicações; o processo 

ensino-aprendizagem e a educação a distância contextualizando as ciências da 

educação com enfoque pedagógico e a avaliação do ensino a distância. 

2.1 DEFINIÇÕES DE EDUCAÇÃO 

Educar (em latim, éducare) é conduzir de um estado a outro, é 
modificar numa certa direção o que é suscetível de educação. O ato 
pedagógico pode então ser definido como uma atividade sistemática 
de interação entre seres sociais, tanto ao nível intrapessoal, quanto 
ao nível da influência do meio, interação essa que se configura numa 
ação exercida sobre sujeitos ou grupos de sujeitos visando provocar 
neles mudanças tão eficazes que os torne elementos ativos desta 
própria ação exercida (LIBÂNEO, 1985, p. 97). 

 De acordo com o dicionário Aurélio (2007), 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser 

 

2.2. A EDUCAÇÃO NO BRASIL  

A educação no Brasil pode ser analisada a partir de 1.549, com a 

presença dos Padres Jesuítas, com o fim de fixar nesta colônia a Corte Real 

Portuguesa e as famílias nobres fortalecendo e consolidando o império na 

colônia. A esses missionários cabia a missão de implantar escolas com o 

intuito de garantir a educação aos colonos e famílias, para catequizar e 

estabelecer na colônia o idioma e costumes dos portugueses (MATTOS, 1958). 

A influência dos jesuítas sobre a colônia estendeu-se de 1.549 a 1.759, 

ano em que os educadores foram expulsos. Essa fase foi voltada para o 

fortalecimento do domínio da coroa, e de uma pedagogia utilizada pelos 

jesuítas que usava como estratégia alcançar as crianças, pela catequese, e 

obter a confiança dos pais. Pois, enquanto à burguesia era ofertado um ensino 
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cultural e acesso às faculdades, aos outros cidadãos não era oferecido o 

ensino superior, mas sim, eles aprendiam a exercer atividades fabris.  Todavia 

a sua qualificação era mínima possível, sem acesso à cultura e sem rigor sobre 

o que aprendiam. A meta era educar-lhes para uma visão cristã (MATTOS, 

1958). 

Segundo o autor, após a saída do regime português, e com a evolução 

da sociedade brasileira, foi imperativo o alcance de um novo modelo educativo 

que respondesse a essas necessidades de crescimento, impulsionando os 

educadores a buscarem formas de se reduzir o grande déficit educacional.  A 

busca por essa democratização foi um fator determinante no surgimento de 

novas propostas metodológicas, entre elas o acesso à sala de aula 

fortalecendo o ensino médio. 

2.2.1 Linha do tempo da educação no Brasil 

Bello (2001) no seu trabalho intitulado a Educação no Brasil: a História 

das rupturas  Linha do tempo contextualiza a história da educação em: 

 Período Jesuítico (1549 a 1759) - edificou-se a primeira escola elementar 

brasileira, em Salvador, e os alunos eram os índios, já os filhos de comerciantes e 

os latifundiários portugueses estudavam na Europa.  Sob a orientação do padre 

Manuel da Nóbrega, as escolas neste período não se limitaram, apenas ao ensino 

do curso elementar, havia cursos de Letras e Filosofia, considerados secundários, 

e o curso de Teologia e Ciências Sagradas, de nível superior, para formação de 

sacerdotes. 

 
 Período Pombalino (1760 a 1808) - cristalizou-se com a expulsão dos jesuítas, 

marcado pela ruptura do modelo educacional implantado pelos jesuítas. Neste 

período com intuito de continuar o trabalho de educação, implantou-

 

 
 Período Joanino (1808 a 1821) - a Família Real modificou a condição cultural do 

Brasil, antes era relegado à dependência da metrópole e de exclusividade desta. 

Implantou-se o ensino superior na colônia dentre elas a Escola Médico-Cirúrgica 

da Bahia e a Academia Real do Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura; O 

Banco do Brasil (1808), a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico e, ainda, 
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promoveu a fundação da Imprensa Régia no Brasil e a vinda da Missão Artística 

Francesa, em 1816, responsável por trazer para a América as práticas culturais da 

Europa. 

 

 

 Período Imperial (1822 a 1889) - com o retorno de D. João VI a Portugal, D. 

Pedro I proclama a Independência do Brasil, outorga a primeira Constituição 

Brasileira onde expunha no Art. 179 que a instrução primária é gratuita para todos 

os cidadãos. Com o intuito de suprir a falta de professores, institui-se o Método 

Lancaster, pelo qual um aluno treinado ensinava um grupo de 10 alunos sob a 

vigilância de um inspetor. Em 1826, institui quatro graus de instrução: Pedagogias 

(escolas primárias), Liceus, Ginásios e Academias. Em 1827 um projeto de lei 

propõe a criação de pedagogias em todas as cidades e vilas, além de prever o 

exame na seleção de professores. Propunha ainda a abertura de escolas para 

meninas e primeira faculdade de Direito no País. 

 

 República Velha (1889 a 1929) - nesse período a organização escolar é marcada 

por três reformas pedagógicas: A Reforma de Benjamin Constant pretendia 

transformar o Ensino em formador de alunos para os cursos superiores. Pregava a 

liberdade e laicidade no ensino, a gratuidade da escola primária e a substituição da 

predominância literária pela científica; a Reforma Rivadávia Corrêa almejava que o 

curso secundário se tornasse formador do cidadão e não como simples promotor a 

um nível seguinte e a Reforma João Luiz Alves, com a intenção de tentar combater 

os protestos estudantis contra o governo do presidente Artur Bernardes, introduz a 

cadeira de Moral e Cívica. 

 
 A Segunda República (1930 a 1936) - marcada pela reforma de Francisco 

Campos, no governo de Getúlio Vargas que cria o Estatuto das Universidades, 

onde exige a formação do 2º grau (ensino médio) para o ingresso no ensino 

superior. A Constituição Federal de 1934 dispõe, pela primeira vez, que a 

educação é direito de todos, devendo ser de responsabilidade da família e pelos 

Poderes Públicos. 

 
 Estado Novo (1937 a 1945) - a nova Constituição de 1937 estabelece que o 

ensino primário (alfabetização a 4ª serie) é obrigação do Estado e gratuito, exclui o 

dever do Estado no ensino ginasial (5ª serie a 8ª serie) e o colegial (ensino médio) 
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repassa para as empresas privadas, cria o ensino pré-vocacional e profissional. 

Marca uma distinção entre o trabalho intelectual para a elite e o profissional para 

as classes desfavorecidas. 

 
 A República Nova (1946 a 1963) - período marcante para a reforma da educação 

brasileira iniciada com a Constituição de 1946 que estabelece a obrigatoriedade do 

ensino primário e cria a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional- LDB. 

É instituída uma comissão, presidida pelo educador Lourenço Filho, para elaborar 

um anteprojeto de reforma geral da educação nacional, dividida em três 

subcomissões: uma para o Ensino Primário, uma para o Ensino Médio e outra para 

o Ensino Superior. Depois de acirradas discussões, foi promulgada a Lei 4.024 de 

1961, que atendeu as reivindicações da Igreja Católica e do ensino privado em 

detrimento dos que defendiam o monopólio estatal da educação brasileira. É 

criado o Centro Educacional Carneiro Ribeiro na Bahia e em Fortaleza-Ce, inicia 

uma didática baseada nas teorias científicas de Jean Piaget (Método 

Psicogenético). Este período culmina com a criação do Ministério da Educação e 

Cultura (1953) e a alfabetização para os adultos, com o método Paulo Freire 

(1961). 

 
 Período da Ditadura Militar (1964 a 1985) - com o golpe militar abortam todas as 

iniciativas de se revolucionar a educação brasileira sob o pretexto de que as 

propostas eram comunistas e subversivas. O Decreto-lei 477 reprimiu os alunos 

com a proibição de funcionar a União Nacional dos Estudantes (UNE) e alguns 

estudantes e professores foram presos por discordarem do Regime Militar. Neste 

período houve uma grande expansão das universidades no Brasil e o vestibular 

passou a ser classificatório, com o intuito de diminuir o excedente de alunos que 

almejavam uma vaga universitária. Foi criado o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL) que se propunha a erradicar o analfabetismo no Brasil. 

 
 A Nova República (1986 a 2003) - no fim do Regime Militar a discussão sobre as 

questões educacionais já haviam perdido o seu sentido pedagógico e assumido 

um caráter político. Os profissionais estavam longínquos do conhecimento 

pedagógico e as questões pertinentes à escola, à sala de aula, à didática, ou seja, 

à relação direta entre professor e estudante e à dinâmica escolar em si mesma 

estavam aquém da realidade pedagógica necessária ao ensino. A fase 

politicamente marcante na educação durante este período foi o trabalho do 
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economista e ministro da Educação Paulo Renato Souza, que tornou o Conselho 

Nacional de Educação menos burocrático e mais político. Jamais houve execução 

de tantos projetos na área da educação. 

Em 1998, o ministro da educação, Paulo Renato Souza, no governo 

Fernando Henrique Cardoso, cria o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), 

que foi a primeira experiência no Brasil de avaliação anual e geral da 

aprendizagem do ensino médio, com o objetivo de auxiliar a elaboração de 

políticas pontuais e estruturais de melhoria do ensino brasileiro.  

Em 2005 o ministro da educação, Fernando Haddad, no governo Luiz 

Inácio Lula da Silva, cria o Novo Enem, que é uma forma de triagem unificada 

nos processos seletivos das universidades públicas federais. 

Atualmente o sistema educacional brasileiro está inserido no processo 

de consolidação democrática, marcado por um novo arranjo institucional que se 

caracteriza pelo elevado grau de autonomia dos três níveis de ensino e pela 

descentralização das políticas educacionais (COSTA, NETO & SOUZA, 2009). 

A recente estrutura do sistema educacional do Brasil compreende a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e a 

educação superior. De acordo com a legislação vigente, compete aos 

municípios atuarem prioritariamente na educação infantil e no ensino 

fundamental e aos Estados e o Distrito Federal, no ensino médio. O governo 

federal, por sua vez, exerce, em matéria educacional, função redistributiva e 

supletiva, cabendo-lhe prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios. Além disso, cabe ao governo federal 

organizar o sistema de educação superior que compreende o ensino mantido 

pela União, pela iniciativa privada e por órgãos federais de educação (COSTA, 

NETO & SOUZA, 2009). 

 A legislação do sistema educacional do Brasil é normatizada pela 

Constituição Federal de 1988, na Emenda Constitucional n.º 14, de 1996 e na 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, instituída pela lei 9.394, 

de 1996. 
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O ensino superior no Brasil é oferecido por Universidades, Centros 

Universitários, Faculdades, Institutos Superiores e Centro de Educação 

Tecnológica. O cidadão pode optar por três tipos de graduação: bacharelado, 

licenciatura e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação são divididos 

entre lato sensu (especializações) e strictu sensu (mestrados e doutorados) 

(COSTA, NETO & SOUZA, 2009). 

Na educação presencial tradicional o aluno deve ter frequência de 75% 

das aulas e avaliações, e, ainda, é possível formar-se por ensino a distância - 

EAD. Nessa modalidade o aluno recebe apostilas, livros, e pode contar com o 

auxílio . A presença do aluno não é obrigatória dentro da sala de aula. 

Além disso, há cursos semipresenciais, com aulas em sala e também a 

distância sem a presença física do professor e do aluno num mesmo espaço e 

tempo. 

Na legislação brasileira, a definição de EAD centra-se na questão da 

autoaprendizagem e no uso de meios de comunicação. No entanto, a 

Educação a Distância pode ser definida como aprendizagem que ocorre sem a 

presença física do professor e do aluno num mesmo espaço e tempo (REZEK 

NETO, 2008). 

No Brasil, e em outros países, a educação a distância passa por 

momento de grande crescimento. São oferecidos, nessa modalidade, desde 

cursos livres sobre os mais diversos assuntos até o ensino superior, com 

cursos de graduação e pós-graduação, bem como a formação de professores. 

Neste momento de expansão acelerada da EAD, o governo vem investindo 

também nessa modalidade de ensino e várias universidades públicas 

brasileiras já criaram cursos a distância. Além disso, o trabalho da Secretaria 

Especial de Educação a Distância  SEAD tem sido na direção do 

estabelecimento de políticas nacionais de EAD mais amplas e duradouras 

(AMARAL & PACATA, 2003). 

Souza (2009) refere que a EAD no Brasil está bem consolidada nas 

diferentes formas de comunicação (correspondência, rádio, TV, computador e 
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Internet). Muitos são os tipos de projetos, treinamentos e cursos oferecidos por 

instituições públicas e privadas e em diversas áreas, tanto os de educação 

continuada quanto os de formação acadêmica: graduação, pós-graduação. 

Segundo a Política Nacional de Educação Superior às ações de 

planejamento e coordenação da EAD é de responsabilidade da Secretaria de 

Educação Superior (SESU). Ela também responde pela manutenção, 

supervisão e desenvolvimento das instituições públicas federais de ensino 

superior (IFES) e a supervisão das instituições privadas de ensino superior, 

conforme determinação da LDB. 

A decisão política de implantação da informática no processo 
educacional seja oriunda de uma política educacional, fatores de 
marketing ou democratização de acesso aos recursos informacionais, 
é um marco importante para promoção de uma cultura tecnológica 
entre alunos, educadores e toda a comunidade escolar (BORGES, 
2008, p.153).   

A informática somente será introduzida na escola se existirem 

professores motivados e com um projeto pedagógico criado em parceria com 

os docentes. 

O livre acesso às tecnologias permitiu a socialização do ensino, 

contribuindo assim, para uma qualificação mais eficiente. Com a implantação 

do Ensino a Distância, muitos brasileiros se veem diante da possibilidade 

franca e aberta de aprimorar seus conhecimentos, atingirem uma melhor 

qualificação e de terem acesso ao ensino superior, especializações, mestrados 

e doutorados. 

As iniciativas recentes, em termos da EAD no Brasil, referem-se tanto ao 

ensino formal como ao aberto. Nos últimos anos, tem ocorrido uma intensa 

criação de redes e consórcios de universidades virtuais, com a finalidade de 

oferecer cursos técnicos e tecnológicos, de extensão, graduação e pós-

graduação a distância; portais educacionais; associações; instituições que 

oferecem educação a distância no modelo tradicional; cursos de formação; 

notícias e serviços de educação; bibliotecas virtuais; dicionários virtuais; 
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softwares de ambientes virtuais para aprendizagem; educação corporativa e 

treinamento empresarial (AMARAL & PACATA, 2003). 

Os cursos sequenciais, orientados ao mercado de trabalho, com duração 

média de dois anos, que ensinam funções e habilidades são destinados aos 

brasileiros que não tiveram oportunidade de cursar as universidades e 

faculdades, como opção de concluírem e receberem um diploma de nível 

superior. 

Para avaliar a qualidade dos cursos de graduação no país, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e o Ministério da 

Educação (MEC) utilizam o Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado uma vez 

por ano, logo após a publicação dos resultados do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). O IGC usa como base uma média 

ponderada das notas de graduação e pós-graduação de cada instituição de 

ensino (COSTA, NETO & SOUZA, 2009). 

A política educacional é gerida pelo Plano de Desenvolvimento da 

Educação - PDE, denominado nos dias atuais de Plano de Aceleração de 

Crescimento - PAC da educação. O PDE é um conjunto de programas que 

apresentam metas, visando a superar a crise estrutural da educação brasileira. 

Embasada pela EC 53/06, pela Lei 11494/07 do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), Lei 11738  Instituiu o piso 

dos professores e do Decreto 6094/07 da implantação do Plano de Metas  

Compromisso de todos para a educação (COSTA, NETO & SOUZA, 2009). 

A reforma educacional do ensino superior, iniciada pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso e continuada por Lula, desobriga o estado de 

financiar a educação pública no ensino superior e privatiza-a. A contrarreforma 

universitária e o PROUNI seguem as orientações da Conferência Internacional 

de Educação para Todos (1990).  Entre as principais orientações, destacamos: 

Incentivar a maior diferença das instituições e impulsionar as instituições 

privadas; dar condições e incentivos para que as instituições públicas 

diversifiquem as fontes de financiamento; redefinição da função do governo no 
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ensino superior; adoção de programas que priorizem os objetivos de qualidade 

e equidade e a adequação do ensino superior às demandas do mercado de 

trabalho, conforme as transformações da economia (COSTA, NETO & SOUZA, 

2009). 

O relatório da UNESCO (United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization), 2008 mostra que o Brasil conseguiu reduzir a 

reprovação do Ensino Fundamental entre 1995 a 2005, mas a melhora não 

tirou o país da linha de mau desempenho educacional, dos 150 países 

comparados apenas Nepal, Suriname e 12 países africanos têm repetência 

maior. Indica que as perspectivas de superação da crise estrutural do sistema 

educativo nacional e mundial não estão no horizonte, pois a burguesia e o 

imperialismo não tinham e não têm política para garantir a educação pública e 

de qualidade para todos (COSTA, NETO & SOUZA, 2009). 

As instituições escolares a partir do século XX apontam para um novo 

panorama tecnológico repleto de satélites de comunicação, de fibra óptica, de 

informação digitalizada, de computadores, de realidade virtual. Toda essa 

explosão tecnológica, no entanto, trouxe também um novo cenário social: 

globalização, desenvolvimento do comércio internacional, mudança na 

produção industrial, transformação de valores culturais. Neste contexto é 

necessário que a instituição escolar esteja preparada para enfrentar um mundo 

digital de uma forma reflexiva e crítica (AMARAL & PACATA, 2003). 

Segundo Santos e Tarouco (2008), torna-se necessário revisar os 

paradigmas educacionais tradicionais para construir os novos, de maneira 

adequada, combinando-se, tecnologia com humanismo, e modernidade com 

cidadania. 

2.3 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

A educação a distância é o processo planejado e organizado de ensinar 

e aprender mediado por Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), onde 

o professor está separado do aluno espacialmente e/ou temporalmente. É 
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preciso, nesse método, de um software, ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) que sirva como interface entre o discente e o docente no aprender.  

Apesar da inexistência do contato físico em 100% de suas atividades, 

ela se dá em alguns momentos por meio de acompanhamento semipresencial, 

e/ou acompanhamento on-line, por meio da aplicação de atividades. 

É oportuno destacar que nesta modalidade, não é dispensada a 

presença do professor ou orientador, o contato pode não ser em sua maioria 

presencial. A efetivação da participação do docente se dá de forma 

colaborativa, além das aulas presenciais periódicas, são realizadas atividades 

extrassala e a maioria das atividades ocorre de forma interativa, e que as 

atividades extra-aula geralmente são corrigidas e apresentadas em sala, e ali 

discutidas (BELLONI, 2002; MOORE, KEARSLEY, 2007). 

De acordo com Niskier (1999, p. 53

alemães Fernstudium  (educação a distância) e Fernunterricht  (ensino a 

distância), do francês Tele-enseignement  e do espanhol Educación  a 

distância. Na Inglaterra, a expressão foi introduzida na década de 60, por 

Charles Wedemeyer, da Universidade Aberta da Grã-Bretanha.  

No Brasil esta modalidade inicia-se em 1904, conhecido como cursos 

profissionalizantes por correspondência instituída como a 1ª geração (textual). 

, e a TV surge 

a 2ª geração (analógica), neste período, implantaram-se os cursos supletivos a 

distância oferecidos exclusivamente por fundações privadas, as aulas eram 

transmitidas por satélite e complementadas por kits de materiais impressos. Na 

segunda metade da década de 1990, com o emergir das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TICs), deu-se o aparecimento da 3ª geração 

(digital) com a inclusão do ensino a distância nas instituições superiores com o 

conceito de Universidade Virtual. Com o advento da banda larga de 

comunicação, que permite maior rapidez e qualidade na transmissão, passar a 

existir a quarta geração da EAD. 
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A educação a Distância não é algo recente, entretanto nos dias de hoje, 

ganhou impulso, encontrando os meios propícios para sua difusão em larga 

escala, tanto por imposição da nova Sociedade do Conhecimento, que requer 

aprendizado contínuo, dado a velocidade com que as inovações surgem, bem 

como pelas dificuldades do trabalhador de se ausentar de suas atividades, e 

ainda pelas novas facilidades tecnológicas no campo das telecomunicações e 

informática que permitem o acesso a meios e dispositivos remotos cada vez 

mais variados e baratos (REZEK NETO, 2008). 

Os primeiros ensaios formais de cursos de educação a distância 

ocorreram no século XIX, no entanto, o seu maior avanço se deu na metade do 

século XX na França, Canadá, Japão, Inglaterra e Bélgica, viabilizando cursos 

regulares de formação profissional em nível técnico e superior com o intuito de 

complementação de estudos na educação básica (ERBS, 2004). 

No Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  LDB 

regulamentou a modalidade de educação a distância, através da Lei 9.394/96 

pelo Decreto nº 5.622 de 2005, publicado no Diário Oficial da União  DOU, 

revogando os Decretos nº 2.494 de 1998, e o de nº 2.561 de 1998. 

Normatizada e definida pela Portaria Ministerial nº 4.361, de 2004 (que revogou 

a Portaria Ministerial nº 301, de 07 de abril de 1998). Em 2001, a Resolução nº 

1, do Conselho Nacional de Educação estabeleceu as normas para a pós-

graduação lato e stricto sensu (MEC, 2011). 

2.3.1 Linha do tempo da EAD no Brasil 

A seguir apresentamos um breve roteiro da EAD no Brasil. extraído do 

painel cronológico da história da educação a Distância no Brasil e no Mundo 

Souza (2009). 

 1891 - Início da EAD através de curso por correspondência para formação de 
datilógrafo. 
 

 1923 - Implantada a educação através do rádio com a fundação da Rádio 
Sociedade do Rio de Janeiro. 
 

 1941  Criado o curso de correspondência pela Fundação do Instituto Universal 
Brasileiro. 
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 1959 - Implantado o Movimento de Educação de Base (MEB) para alfabetização 

de jovens e adultos através do rádio, considerado um marco na EAD não formal no 
Brasil. 
 

 1967  Iniciou-se o Programa Tele-extensão Rural desenvolvido na Amazônia em 
parceria com a EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) e a 
Fundação Educacional Padre Landall de Moura. 

 
 1968 a 1970  A TV Universitária de Pernambuco, primeira emissora educativa a 

entrar no ar; e nesta década que foi criada TVE (TV Educativa) do Ceará; na Bahia 
o IRDEB (Instituto de Rádio e Difusão do Estado); Fundação Padre Anchieta em 
São Paulo, com atividades educativas e culturais para as populações faveladas. 
Criação da TVE e do Projeto Minerva, cursos para Capacitação Ginasial, 
Madureza Ginasial e Supletivo 1º Grau, transmitidos pela TV para todo o Brasil; 
TVE e do Projeto Minerva, cursos para Capacitação Ginasial, Madureza Ginasial e 
Supletivo 1º Grau, transmitidos pela TV para todo o Brasil. 

 
 1973 a 1979 - Foi lançado pelo INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais) o Projeto 

SACI (Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares) com objetivo de 
oferecer teleducação via satélite; o Logo (linguagem de programação) para a 
qualificação de professores; o CEAD UNB (Centro de Educação Aberta a 
Distância da Universidade de Brasília); o Telecurso 2º Grau, desenvolvido em 
parceria pela Fundação Roberto Marinho (TV Globo) e a Fundação Padre Anchieta 
(TV Cultura  SP); a TVE (TV Educativa) MOBRAL (Movimento brasileiro de 
Alfabetização) utilizava também material impresso e POSGRAD (Pós-graduação 
Tutorial a Distância) da CAPES-MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior  Ministério da Educação) por correspondência. 

 
 1988 a 1997 - Criado o curso "Verso e Reverso - Educando o Educador", por 

correspondência, com o objetivo de capacitar professores de Educação Básica de 
Jovens e Adultos, com apoio de programas televisivos através da Rede Manchete; 
O Telecurso 2000, TV Escola e o Canal Futura. 

 
 2004 - a ESAB  A Escola Superior Aberta do Brasil, empresa sucessora do 

IBEAD  Instituto Brasileiro de Ensino a Distância, opta pela migração total das 
apostilas para o método e-learning. A ESAB oferece cursos de pós-graduação, 
extensão universitária, qualificação profissional todos pela Internet. 

 
 2005 - Criação do Projeto UAB (Universidade Aberta do Brasil) pelo Ministério da 

Educação visando à expansão e interiorização da oferta de cursos e programas de 
educação superior a distância através da Internet. 

 
 2008  Implantado o Novo Telecurso 2000, com o objetivo de suprir as limitações 

relativas à falta de interatividade on-line, bem como, acompanhar as evoluções 
tecnológicas, para tanto, foi produzido (endereço eletrônico: 
www.novotelecurso.org.br) permitindo o acesso aos alunos e professores de 
informações e notícias, vídeos, quadro de avisos, disponibilização de arquivos, 
entre outros recursos pela Internet. 

A evolução tecnológica da multimídia (imagem, vídeo e áudio) favorece 

a criação de sistemas midiáticos que satisfazem os requisitos de novas e 
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interessantes aplicações, capazes de auxiliar o aprendizado de pessoas, tanto 

crianças como adultos. Essas aplicações possibilitam a retenção de 

informações em alto grau e diminui o tempo de aprendizado em relação aos 

métodos tradicionais de ensino. 

A modalidade a distância transcende os limites da dimensão espacial, 

temporal, cultural e curricular, está associada aos princípios de características 

complexas, não cabe mais relação unidirecional em que o professor ensina e o 

aluno aprende; em que o professor fala e o aluno ouve; em que o professor 

sabe e o aluno ignora. Hoje, pretende-se que as redes de interação da 

aprendizagem sejam multidirecionais  estudante aprende com estudante, 

estudante aprende com o professor e professor com o estudante, estudante 

aprende com o professor- com o mundo e adquire conhecimento e o professor 

do mesmo modo (MACHADO; AQUINO; BESSA, 2010). 

Para Freire (2009) ensinar não é transferir conhecimento, pois quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.  

Atualmente a EAD se mostra bem consolidada nas diferentes formas de 

comunicação (correspondência, rádio, TV, computador e Internet). Muitos são 

os tipos de projetos, treinamentos e cursos oferecidos por instituições públicas 

e privadas e em diversas áreas, tanto os de educação continuada quanto os de 

formação acadêmica: graduação, pós-graduação (SOUZA, 2009). 

Segundo o www.censoead.br (2009) no Brasil, concluíram 583.727 

alunos distribuídos em pós-graduação lato sensu (10%), graduação (27%), 

graduação tecnológica (7%), EJA (16%), extensão (10%), educação 

profissional (3%), ensino fundamental (1%) e ensino médio (1%), disciplina a 

distância (14%). 

É altivo destacar que o emprego do EAD é desenvolvido, em sua 

maioria, por meios do aproveitamento de canais ou meios de comunicação já 

existentes, ou seja, comumente utilizados em outras atividades. Isso garante 

uma maior percepção das aulas ministradas, levando-se em conta que, pelo 
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fato de se utilizar desses meios, facilita assim uma melhor compreensão do 

conteúdo, tendo em vista que o aluno, em sua maioria já familiarizada com as 

diversas ferramentas existentes, dedica seu tempo principalmente, na 

percepção e compreensão dos conteúdos didáticos ministrados. 

A maioria dos estudiosos entende que a EAD permite uma maior 

democratização do ensino. Isso ocorre porque camadas sociais excluídas do 

acesso ao ensino médio e superior têm agora essa chance de concluir os seus 

estudos. Levando-se em conta que essas pessoas não tiveram acesso porque 

precisaram abdicar de seus sonhos por razões econômicas. 

Rezek Neto (2008) menciona que devido a distância espaço-temporal 

entre professores e alunos, o processo de aprendizagem ocorreria em um 

momento posterior ao do ensino. Sendo este alvo de críticas para essa 

modalidade educacional, visto que, teoricamente, o ensino presencial se dá 

através do contato direto entre aluno-professor, melhorando a condução das 

necessidades dos alunos, o que seria eliminado na EAD. 

Costa, Neto e Souza (2009) faz referência a Santos (2003), onde 

enfatiza que a prática pedagógica também está em processo de transformação 

na Era Digital construindo e reconstruindo a pedagogia com base nos aspectos 

teóricos, instituindo o saber pedagógico e o saber científico. Conclui que a EAD 

não é uma modalidade de ensino que pretenda superar as práticas presenciais, 

mas contemplá-las, dando-lhes novos sentidos. O uso da tecnologia como uma 

das principais características desta modalidade deve buscar suprir a deficiência 

da escola presencial por meio de chats, grupos de discussão, fóruns, e-mail e 

vídeo conferências. 

É imprescindível destacar que o modelo educacional vigente não deve 

ser substituído ou postergado, considerando que o objetivo da EAD não é a de 

exclusão da figura do docente, mas sim, uma estratégia de inclusão e acesso 

ao ensino de classes ou grupos de pessoas que não tiveram o pleno acesso à 

educação formal. 
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Esse impedir do acesso à educação pode ocorrer por diversos motivos: 

locais de difícil acesso às instituições educacionais e financeiro por ter de 

deixar de estudar para trabalhar. 

O ensino a distância é uma iniciativa plenamente consolidada, que 

busca as formas mais diversas de explorar e de dar amplitude a esse novo 

modelo de ensino. Utiliza para isso as mídias ou meios de comunicação 

disponíveis, tais como: Correio, Rádio, TV analógica, TVDI1, Computador. 

Esses meios permitem a comunicação através de correspondência, 

comunicação por voz, comunicação por imagem com ou sem interatividade, no 

computador conectado à Internet, permite o acesso a: E-mails, Chats, 

Messenger, Orkut, Facebook, Twitter, Blogs, Vídeo conferência, dentre outros. 

Essas modalidades favorecem a socialização do ensino, no momento em que 

dinamiza e facilita o intercâmbio. 

A utilização da modalidade a distância permite a mediação pedagógica 

no ambiente virtual que deve voltar-se ao uso da tecnologia com possibilidade 

propiciada pela comunicação multidimensional que aproxima o professor, 

de uma educação colaborativa e cooperativa. É necessário compreender que 

os termos síncrona e assíncrona foram utilizados seguindo os conceitos de 

Maia Mattar e Bellon, que definem assíncrona (off-line), onde os alunos 

realizam suas atividades no momento em que desejarem e como atividades 

síncronas (on-line), exigem que alunos e professores estejam conectados ao 

mesmo tempo, chats e videoconferências (MACHADO; AQUINO; BESSA, 

2010). 

No mundo globalizado, surge nova forma de ensinar e aprender, através 

de novas práticas educativas online. Onde o discente e o docente interagem 

                                                 
1 Televisão Digital Interativa 



33 

 

virtual. Entre os diversos AVAs existentes, pode-se citar o MOODLE, que 

. 

Haguenauer, Lima e Filho (2010) refere que diversos autores confundem 

os significados de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Ambiente 

Colaborativo e Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA).  Os AVAs 

podem ser desenvolvidos por SGA, mas também por diferentes softwares e 

ferramentas, como o HTML (Hyper Text Markup Language), o Flash, o VRML2 

(Virtual Reality Modeling Language), o Director, 3D Max (é um programa de 

modelagem tridimensional que permite renderização de imagens e animações), 

3DQuest, entre outros. 

 Esses ambientes podem ser colaborativos ou não. Se a estratégia 

privilegia a construção do conhecimento, o AVA pode ser classificado como 

Ambiente Colaborativo de Aprendizagem.  

Enquanto que nos AVA, as características associadas ao 
conteúdo, como linguagem, interatividade, navegação, 
arquitetura da informação e design gráfico influem mais na 
percepção do usuário, nos SGA, por sua vez, a atenção está 
mais voltada para a seleção e configuração das ferramentas a 
serem utilizadas em um determinado curso ou disciplina. (...) 
Uma vez realizadas as configurações, selecionadas as 
estratégias de comunicação e de aprendizagem, informadas e 
declaradas essas estratégias aos participantes, preenchidas as 
ferramentas com conteúdos pré-
pode-se afirmar que o conjunto forma um AVA. 
(HAGUENAUER, LIMA & FILHO 2009, p.19). 

Almeida (2003) alude que a chegada da Internet facilita o acesso a EAD 

e permite a superação das barreiras espaciais.   

Com o acesso à Internet na década de 90, abriu-se um espaço para 

novos modelos de negócio, gerando oportunidades para a produção de 

aplicações voltadas ao comércio prestação de serviços bancários, serviços de 

governo para o cidadão, serviços para o setor educacional conhecidos 

respectivamente como:  e-commerce,  e-banking,  e-gov e e-learning.  Este 

                                                 
2 É uma linguagem que nos possibilita descrever objetos 3D e agrupá-los, de modo a construir e animar 
cenas. 



34 

 

último termo e-learning é utilizado para definir a combinação de: ensino + 

tecnologia + educação a distância (SOUZA, 2009). 

A melhoria na qualidade das telecomunicações (linhas telefônicas 

digitais, transmissão por satélite e a cabo) e dos componentes de redes 

(placas, modems, conexões, etc.), resultou no aumento da velocidade de 

acesso à Internet contribuindo para a viabilização e popularização do E-

learning. Com isso, foram proporcionadas diferentes formas de interatividade: 

correio eletrônico, salas de bate-papo (ou chats), listas de discussão, 

videoconferência e o uso intensivo de salas virtuais (ALMEIDA, 2003). 

A quantidade de alunos cresceu. Sala pequena com 15 alunos, onde o 

professor conhecia todos pelo nome é raridade, passaram para as salas de 

auditório (pré-vestibular) e evoluíram para salas virtuais, onde o educador se 

torna consultor de treinamento, atendendo a um número cada vez maior de 

discentes (SALOMON, 2011). Essa nova realidade chama-se sala virtual, o 

MOODLE é um bom exemplo.  

2.3.2 O MOODLE 

 Leitão (2011) cita o MOODLE como exemplo de sucesso de projeto de 

Software Livre (SL), usado como ambiente virtual de aprendizagem 

aproximadamente por 55.000 sites em 213 países. Tem um milhão de usuários 

registrados no planeta e no Brasil tem a quarta maior base do mundo com 

400.000 usuários. 

 O MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é 

um SL desenvolvido na linguagem de programação PHP3·, que é utilizada para 

gerar conteúdo dinâmico na Word Wilde Web (WWW). Configurado com código 

de fonte aberto, que pode ser editado e adaptado para atender às 

necessidades do usuário na inspiração do seu 

aprendizagem. 

                                                 
3 PHP (um acrónimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor") 
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 O Sistema de Gestão de Curso (SGC), MOODLE, foi idealizado na 

década de 90, alicerçado nas teorias sócio-construtivistas, em Perth na 

Austrália pelo webmaster Martin Dougiamas na instituição Curtin University 

Technology (CUT). 

 As teorias sócio-construtivistas têm como ideia norteadora que 

aprendizagem e desenvolvimento são frutos da interação social. 

 

 O projeto foi elaborado sobre a filosofia da pedagogia do sócio-

construtivismo, que é pautada em quatro teorias de aprendizagem: 

 
 Construtivismo - o conhecimento é construído através da interação com o 

ambiente. 
 

 Construcionismo - a aprendizagem é eficaz quando é construído algum artefato 
para outros experimentarem. 
 

 Sócio-construcionismo - a aprendizagem é eficaz quando é construído algum 
artefato através da colaboração e compartilhamento da equipe na criação, para 
outros experimentarem. 

 
 Ligado e separado - onde o objeto de observação é a motivação das pessoas em 

uma determinada discussão de assuntos. 
 

O SGC pode ser configurado em três formatos diferentes, de acordo 

com atividade educacional a ser desenvolvida:  

 Formato social - onde o tema é articulado em torno de um fórum publicado na 
página principal; 
 

 Formato semanal - no qual o curso é organizado em semanas, com datas de 
início e fim; 

 
 Formato em tópicos - onde cada assunto a ser discutido representa um tópico 

que não tem limite de tempo pré-definido.  

Para Alves e Brito (2005), os pontos fortes da MOODLE, quando 

utilizado para o ensino, são:  

 Aumento da motivação dos alunos; 
 

 Maior facilidade na produção e distribuição de conteúdos; 
 

 Partilha de conteúdos entre instituições; 
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 Gestão total do ambiente virtual de aprendizagem; 
 

 Realização de avaliações de alunos; 
 

 Suporte tecnológico para disponibilização de conteúdos de acordo com modelo 
pedagógico e design institucional; 

 
 Controle de acessos; 

 
 Atribuição de notas. 

Os principais recursos do MOODLE para desenvolvimento de atividades 

são: Materiais, Avaliação do curso, Chat, Diálogo, Diário, Fórum, Glossário, 

Lição, Pesquisa de opinião, Questionário, Scorm, Tarefa, Trabalho com revisão 

e Wiki.  

Reis (2009) cita as diversas atividades da plataforma MOODLE como:  

 Chat é uma atividade síncrona em que os utilizadores de uma unidade curricular 
se encontram simultaneamente on-line para discutir em tempo real um 
determinado assunto. 
  

 Fórum corresponde a uma área de debates sobre um determinado tema, 
ferramenta essencial de comunicação assíncrona e possui vários tipos de 
estrutura. Pode-se criar um fórum para a unidade curricular ou para o debate de 
um tema específico. A visualização das intervenções é acompanhada pela 
fotografia do autor quando inserida na plataforma. O fórum permite também anexar 
ficheiros e imagens de apoio às intervenções. 

 
 Glossário permite criar e manter uma lista de definições semelhante a um 

dicionário. 
 

 Lição consiste num determinado número de páginas onde cada uma termina com 
uma pergunta e um número de respostas possíveis. As lições incluem um texto 
sobre determinada matéria com uma pergunta ao estudante e o avanço para a 
página seguinte depende da resposta efetuada pelo estudante. 

 
 Mini-testes permitem desenhar questionários com perguntas de escolha múltipla, 

verdadeiro ou falso, respostas breves etc. Os estudantes podem realizá-los várias 
vezes durante certo período de tempo e obterem, se o professor assim entender, a 
correção automática.  

 
 Referendo é uma atividade que permite inserir uma questão específica aos 

estudantes que devem escolher uma, entre várias opções de resposta possíveis. 
 

 Scorm (Sharable Content Object Reference Model) são objetos de aprendizagem 
compostos por materiais de ensino. Sendo necessário criar uma página web, estas 
podem ser feitas em qualquer editor de páginas HTML. Depois de ter a página 
criada com os conteúdos que pretende, dentro de uma pasta específica, essa 
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informação terá de ser tratada num programa open source denominado por 
Reload. 
 

 Trabalho é uma ferramenta que consiste na descrição de uma atividade para ser 
desenvolvida pelos estudantes tais como redações, criação de imagens, relatórios 
etc. O professor submete os enunciados de trabalho e no final os estudantes 
podem, se o professor assim entender, enviar o trabalho em formato digital para o 
servidor. Podendo também controlar as datas de entregas nas quais é definido o 
intervalo de aceitação dos trabalhos. O professor pode, depois, inserir um 
comentário e atribuir uma classificação para cada trabalho entregue. 

 
 Wikiis é uma coleção de páginas interligadas em que cada uma delas pode ser 

visitada e editada por qualquer pessoa. 
 

 Workshop é uma atividade onde os estudantes podem realizar projetos em grupo 

com a inclusão e organização de tarefas de avaliação. Os estudantes podem 

também proceder à avaliação dos trabalhos dos restantes grupos. 

O MOODLE é uma ótima alternativa para quem quer ensinar e excelente 

para quem quer aprender.  

O sucesso da plataforma de aprendizagem depende do desenho 

estratégico criado pelo professor, da sua adequação ao público-alvo e, do 

contexto e objetivos que o envolve (PERALTA & COSTA 2007). 

 

2.4 O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

A educação a distância possibilita pensar no desenvolvimento de uma 

aprendizagem construída por princípios intuitivos, imaginários, cooperativos, 

incluindo o resgate de relações mais afetivas e humanizadoras, em um 

ambiente de aprendizagem muito mais flexível e interativo. [...] deixar de ver o 

professor como aquele sujeito que transmite conhecimentos para ser alguém 

capaz de ajudar o aprendiz a superar as dificuldades, ao mesmo tempo em que 

o instiga e oferece situações motivacionais no espaço educativo (MACHADO; 

AQUINO; BESSA, 2010).  

A nova tecnologia do conhecimento está mudando o sistema escolar e 

nos remete a estudar interdisciplinarmente a relação entre educação e 
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comunicação, que nem sempre se encontram unidas e que é preciso a 

unicidade. 

Para Amaral e Pacata, o processo da inter-relação comunicação e 

educação não é novidade, mas está bem consolidado. Vem embasado por um 

saber teórico que brota das ciências da comunicação aplicadas aos meios. 

Complementa-se com a pedagogia e a didática, que ajudam a compreender, 

explicar a metodologia de ensino e aprendizagem nos ambientes formais e 

informais. 

O ensino como atividade complexa, está presente nos vários campos do 

conhecimento: o da pedagogia, filosofia, sociologia, psicologia, o da didática 

entre outras. Neste sentido, de forma sucinta, sob a óptica da pedagogia que 

tem como objeto de estudo a educação e enquanto prática social constrói a 

teoria pedagógica.  

Anastasiou & Pimenta (2010), refere o processo ensino aprendizagem 

com citação de Libâneo (1998) como um campo de conhecimentos sobre a 

problemática educativa na sua totalidade e historicidade, ao mesmo tempo, 

uma diretriz orientadora da ação educativa. O pedagógico refere-se à finalidade 

da ação educativa, implicando objetivos sociopolíticos, a partir dos quais se 

estabelecem formas organizativas e metodológicas da ação educativa. 

Anastasiou & Pimenta (2010) concluem que a pedagogia é uma ciência 

transformadora da realidade educativa, atividade que é teórica e prática 

(práxis). E a Didática é uma das áreas da Pedagogia, ela investiga os 

fundamentos, as condições e os modos de realizar o ensino, da finalidade de 

ensinar dos pontos de vista político-ideológico, éticos, psicopedagógicos e os 

propriamente didáticos. Permeia investigação dos fundamentos, das condições 

e dos modos de realizar a educação mediante o ensino. Constituindo, portanto, 

com a pedagogia a teoria da educação e a didática como a teoria do ensino. 

A utilização mais intensa e abrangente de métodos e técnicas 

pedagogicamente adequados ao contexto da universidade deve envolver a 
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capacitação do docente universitário, no sentido de prover uma formação 

didática pedagógica consistente a ponto de produzir melhoria na qualidade de 

seu ensino.  

Assim sendo, segundo Lesoure (1985) "para que a Informática penetre 

na escola, uma condição local essencial deve ser cumprida: a existência de 

uma equipe de professores motivados capazes de dedicar tempo a um projeto 

pedagógico preciso, e dispondo de meios que lhes permitam adquirir ou 

adaptar os prog  

Ao mesmo tempo em que se observa um número crescente de 

professores dispostos a utilizar ferramentas tecnológicas na educação, ainda 

há entrave no processo de formação continuada, seja no âmbito da estrutura 

organizacional das instituições escolares, ou na limitação do professor para 

utilizar, criar e recriar novas formas de lidar com o processo de ensino 

aprendizagem, ferramentas necessárias para acompanhar o mundo midiático 

(COPOLA, 2009). 

Santos (2003) afirma que ao repensar o sistema educacional, neste 

processo de mudanças, é importante situar a integração da informática e da 

prática pedagógica, para que professor e aluno façam parte de um processo de 

preparação contínua, com autonomia para construir o próprio conhecimento. 

Esta prática está em processo de transformação na Era Digital permeando um 

método de construção e reconstrução de uma pedagogia com base nos 

aspectos teóricos, instituindo o saber pedagógico e o saber científico. 

Ao final do século XX as instituições escolares apresentaram um novo 

cenário tecnológico repleto de satélites de comunicação, de fibra óptica, de 

informação digitalizada, de computadores, de realidade virtual, com uma 

grande explosão de comunicação audiovisual. Toda essa explosão tecnológica, 

no entanto, trouxe também um novo cenário social: globalização, 

desenvolvimento do comércio internacional, mudança na produção industrial, 

transformação de valores culturais (AMARAL & PACATA, 2003). 
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A partir deste século, a pedagogia passa a ser influenciada por diversas 

ciências como a psicologia, filosofia, sociologia, etc. com destaque para o 

método educacional de Maria Montessori (1870-1952) que correlaciona a 

educação como autodeterminada pelo aluno, onde este deveria buscar a auto-

organização, com utilização de material didático na ordem em que pretendesse 

ser auxiliado pelo professor nas atividades. Ela refere que o professor é 

concebido apenas como dirigente e facilitador de suas atividades, 

características estas marcantes da EAD (REZEK NETO, 2008). 

De acordo com Moran, Masetto e Behrens (2000),  simular 

situa ações, testar conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, 

lugares, ideias e produzir novos textos, avaliações e 

forma vão sendo desenvolvidos programas adequados às necessidades de 

cada usuário. A formatação do processo de ensino-aprendizagem será 

adaptada a meios tecnológicos possíveis. 

É sublime destacar que a interface entre educador e educando se dá 

pela incorporação das inovações tecnológicas, como, por exemplo, a web aulas 

interativa, que garante a possibilidade da dialética nas atividades. Levando-se 

em conta que o principal capital para o desenvolvimento tecnológico é a 

informação. Sendo esta tão mais ágil e eficaz, quanto maior for o mecanismo 

de sua transmissão. 

Segundo Valente (1993), o processo de cognição é efetivado com uso 

do computador como ferramenta, através da manipulação de conceitos que 

levam ao desenvolvimento mental. Com essas interações adquirem-se 

conhecimentos do mesmo modo quando interage com objetos do mundo, 

segundo o "aprendizado piagetiano". 

O uso do computador na educação, pelo professor, permite romper 

paradigmas pedagógicos na formação de novas competências. Assim, urge 

que os docentes se apropriem dessa cultura que faz parte do cotidiano do 

aluno.  
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A Internet é um imenso sistema de redes de computadores interligados 

mundialmente que funcionam como receptores e transmissores de 

informações. Os meios para efetuar essas ligações são diversos, e incluem: 

rádio, linhas telefônicas, linhas digitais, satélite, fibra-óptica, etc. 

Segundo Sousa, Souza e Nogueira (2007) a Internet, utilizada como 

instrumento pedagógico, poderá revolucionar as práticas docentes de forma 

interativa com a máquina (computador) e com o outro possibilita o aprender a 

aprender. Entretanto, o acesso às tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) deve ser acompanhado de ações educacionais mediadas por educadores 

a fim de que se criem condições para a construção crítica do conhecimento. 

O acesso ao mundo virtual, utilizando as tecnologias de comunicação, 

instiga questionamentos e amplia as discussões a partir da relação professor-

aluno. Olhando sob esse prisma, pode-se entender que ambos os modelos 

pedagógicos (presencial e semipresencial) poderão usufruir das TICs e 

contribuir de fato para a democratização do ensino. 

É nobre ressaltar que a educação em geral alcançou avanços 

significativos com a implantação da EAD, que faz uso de ferramentas de 

comunicação oral e virtual, e possibilita a socialização de ensino, oportuniza-a.  

Neste sentido, observa-se que a mesma tem evoluído a partir da 

construção de novas tendências e que a incorporação de modernidades e 

tecnologias têm ajudado a romper com padrões, contribuído assim, para 

complementar as práticas pedagógicas e não para substituir o pleno exercício 

do aprendizado, assimilado diuturnamente dentro da ambiência da classe, 

onde os saberes são sistematizados de forma cronológica. 

Anastasiou & Pimenta, (2010) citam que na maioria das instituições de 

ensino superior, incluindo as universidades, embora seus professores possuam 

experiências significativas e mesmo anos de estudos e suas áreas especificas, 

predomina o despreparo e até um desconhecimento científico do que seja o 

processo de ensino e de aprendizagem, não recebem qualquer orientação 
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sobre processo de planejamento ou processo avaliativo, pelo qual passam a 

ser responsáveis a partir do instante em que ingressam na sala de aula. 

  

2.5 A AVALIAÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA  

 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a avaliação 

auxilia o educador na reflexão contínua sobre as suas práticas laborais, na 

preparação de novos instrumentos, aspectos que devem ser revistos e 

ajustados ao processo de aprendizagem individual ou coletiva. Para o 

educando é o instrumento que conscientiza as suas dificuldades e 

possibilidades de aprender. Para a escola a avaliação permite localizar que 

ações educacionais demandam maior apoio e precisa melhorar (BRASIL, 

1997). 

A avaliação da aprendizagem constitui num instrumento de fundamental 

relevância no âmbito escolar [...], porém faz-se necessário que a escola 

disponha das condições indispensáveis, postas a serviço de uma equipe 

integrada de professores, coordenadores, funcionários e pais, empenhados na 

tarefa comum de formação de cidadãos, empregando, para tanto, os recursos 

disponíveis, inclusive os da avaliação (CARVALHO, 2009). 

O que percebo é que a compreensão de muitos professores é de que 

são atribuídas arbitrariamente, ou seja, por critérios individuais, vagos 
e confusos, ou precisos demais para determinadas situações. 
(HOFFMANN, p.41). 

 Essa mensuração atribuída arbitrariamente, pelo docente, pode 

acarretar um prejuízo enorme ao discente no seu aprender deixando marcas e 

trauma. 

O professor autoritário, o professor licencioso, o professor 
incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das 
gentes, o professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das 
pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passam  pelos 
alunos sem deixar sua marca (FREIRE, 2009). 
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Diversos estudiosos da avaliação, no decorrer dos tempos, mencionam 

concepções e conceitos no tema proposto, neste sentido apresentamos 

referências extraídas dos estudos realizados por Videira (2010): 

 Bloom (1983) conceitua a avaliação como uma coleta sistemática de dados a fim 
de verificar se de fato certas mudanças estam ocorrendo no aprendiz, bem como 
verificar a quantidade ou grau de mudança ocorrido em cada aluno. 
  

 Stufflebeam & Shinkfield (1987) 
ou planificado, dirigido e realizado com a finalidade de ajudar um grupo de clientes 

 
  

 Tyler (1932) autor do Modelo de Avaliação por objetivos cita que a avaliação 

consistiria numa constante comparação dos resultados da aprendizagem dos 

alunos com os objetivos previamente determinados na programação do ensino. 

 
 Fernando Ballesteros (1996) contextualiza a valoração e avaliação como 

sinônimas, mas de usos diferenciados. Enquanto a valoração seria utilizada para 

se avaliar psicologicamente um sujeito; a avaliação se refere à medida de objetos 

(arte, um trabalho, programa ou intervenção social). Nas definições de avaliação 

aplicadas à Educação, o termo gira em torno de valoração. 

 
 Weiss (1997) a avaliação está diretamente ligada ao processo de ensino 

aprendizagem,no qual devem ser estabelecidos critérios claros e específicos para 

o êxito. Reúne sistematicamente provas e testemunhas de uma amostra 

representativa das unidades a que se tratam - se traduzem em expressões 

quantitativas e as comparam com os critérios estabelecidos. 

 
 Cronbach (1982) a 

informações descritivas, valor e mérito sobre a validade dos objetivos, concepção, 

execução e impacto de determinados objetos, ou para orientar as decisões, 

atender às necessidades de reconhecimento público e promover a compreensão 

. 

 
  Bloom, Hasting e Madaus (1983) tiveram maior expressão no Brasil, 

apresentando como pressuposto a concepção tecnicista de educação. 
 

 Através das análises de Scriven e Stake ecoou-se um marcante alerta para a 
necessidade do juízo de valor (geração do julgamento do juízo de valor). 
Defendiam a ampliação do âmbito da avaliação, para além dos objetivos 
previamente determinados; os resultados secundários e não previstos podiam ser 
mais relevantes que os do primeiro. A avaliação implicava tarefas de descrição e 
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formulação de juízos de valor e não poderia ser separada de julgamento. O 
avaliador assumiria o papel de juiz, não bastaria medir, era necessário julgar sobre 
todas as dimensões do objeto, inclusive sobre os objetivos. 

Luckesi (2002) refere que nossa prática educativa se pauta por uma 

Pedagogia do Exame - uso da avaliação da aprendizagem como 

disciplinamento social dos alunos. A utilização das provas como ameaça aos 

alunos, sob escudo do medo. 

Na década de 80 surge um novo conceito de avaliação que apresenta 

como característica principal a negociação e o equilíbrio entre pessoas de 

valores diferentes, respeitando as divergências. Caracteriza a avaliação como 

um processo interativo, negociado, fundamentado num modelo crítico e 

transformador. Apresenta uma abordagem que vai além da ciência porque 

detêm também os aspectos humanos, políticos, sociais, culturais e éticos 

envolvidos no processo (VIDEIRA, 2010). 

2.5.1 Enfoques avaliativos da EAD 

Franco (2010) refere que para se entender o processo de avaliação, 

especificamente a avaliação na modalidade de ensino a distância, torna-se 

necessário compreender como a educação utiliza-se da avaliação, segundo 

diferentes enfoques:  

 Tradicional  a avaliação utiliza de verificações de curto prazo e prazo mais longo; 
punição (reprovação, notas baixas) e reforço positivo (aprovação, bons conceitos). 
 

 Tecnicista - avaliação de comportamentos observáveis e mensuráveis; controle 
de comportamento em face de objetivos pré-estabelecidos. 

 
 Libertadora - verificação direta da aprendizagem é desnecessária; avaliação da 

prática vivenciada entre educador/educando; autoavaliação em termos de 
compromisso assumido com a prática social. 

 
 Progressista - a avaliação é realizada a qualquer momento, pois sua preocupação 

é diagnosticar falhas; observação do desempenho; valorização de outros 
instrumentos que não a "prova". 
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2.5.2 Classificação da Avaliação na EAD 

O mesmo autor cita Bloom e seus colaboradores que classificam a 

avaliação em: 

 Formativa: ocorre durante o processo de instrução; inclui todos os conteúdos 
importantes de uma etapa da instrução; fornece feedback4 ao aluno do que 
aprendeu e do que precisa aprender; fornece feedback ao professor, identificando 
as falhas dos alunos e quais os aspectos da instrução que devem ser modificados; 
busca o atendimento às diferenças individuais dos alunos e à prescrição de 
medidas alternativas de recuperação das falhas de aprendizagem. 
  

 Somativa: ocorre ao final da instrução com a finalidade de verificar o que o aluno 
efetivamente aprendeu; inclui conteúdos mais relevantes e os objetivos mais 
amplos do período de instrução; visa à atribuição de notas; fornece feedback ao 
aluno (informa-o quanto ao nível de aprendizagem alcançado), se este for o 
objetivo central da avaliação formativa; presta-se à comparação de resultados 
obtidos com diferentes alunos, métodos e materiais de ensino. 

 

 Diagnóstica: ocorre em dois momentos diferentes: antes e durante o processo de 
instrução; no primeiro momento, tem por funções: verificar se o aluno possui 
determinadas habilidades básicas, determinar que objetivos de um curso já foram 
dominados pelo aluno, agrupar alunos conforme suas características, encaminhar 
alunos a estratégias e programas alternativos de ensino; no segundo momento, 
buscar a identificação das causas não pedagógicas dos repetidos fracassos de 
aprendizagem, promovendo, inclusive quando necessário, o encaminhamento do 
aluno a outros especialistas (psicólogos, orientadores educacionais, entre outros).  

No entanto, para Franco (2010) as características de um bom 

instrumento de avaliação, destacam-se:  

 Validade - mede o que se propõe a medir e permite generalizações apropriadas 
sobre as habilidades dos estudantes; 
   

 Consistência - requer que os professores definam claramente o que esperam da 
avaliação, independentemente da matéria ou do aluno; 

 
  Coerência: que apresenta conexão com os objetivos educacionais e a realidade 

do aluno; 
 

  Abrangência: que envolve todo o conhecimento e habilidades necessários ao 
conteúdo explorado; 

 
 Clareza: deixa claro o que é esperado do estudante; não confunde nem induz 

respostas; 
 

                                                 
4 Retorno da informação 
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 Equidade: deve contemplar igualmente todos os estudantes, levando em conta as 

características e valores de sua comunidade. 
 

Carvalho (2009) assinala que no cenário brasileiro ainda é possível 

constatar a descaracterização da avaliação de seu significado, utilizando-a 

unicamente como uma função classificatória e burocrática. Necessita ser visto 

como um processo contínuo e progressivo, tendo como premissa básica a 

transformação do educando na busca incessante de novos conhecimentos e de 

novas oportunidades.  
A avaliação deve ser utilizada como um instrumento 
auxiliar da aprendizagem e não como um 
instrumento de aprovação e reprovação dos alunos, 
fazendo com que ela seja vista mais como fator 
principal de exclusão e seleção do que de formação 
e integração (CARVALHO, 2009). 

Neste sentido, segundo o autor, o professor no processo de avaliação 

deverá repensar em seu comportamento autoritário, redimensionar o uso da 

avaliação, tanto do ponto de vista da forma quanto do conteúdo e alterar a sua 

postura diante dos resultados. 

Erbs (2004) refere que as demandas educacionais do país, 

regulamentadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) 

não podem deixar de incluir em seu escopo um artigo voltado para a educação 

a distância.  Contextualiza que as diretrizes para esta modalidade, tendo como 

ponto de vista a avaliação, deve ser na forma presencial ao final de cada etapa, 

módulo, semestre ou como estiver organizado o curso, no entanto, se 

tratarmos a avaliação nesta forma, estará dando importância apenas para o 

resultado e não para o processo. Cita que a avaliação na educação a distância, 

encontra-se em fase de estudo, logo que na modalidade presencial ainda não 

foi consolidada e que este processo de avaliação está mais no enfoque de 

seleção e exclusão do que de aprendizagem para a instituição, para o docente 

e discente. Segundo o autor, neste sentido existem situações contraditórias na 

educação a distância: 

Como fazermos dela um processo contínuo e formativo se 
teremos a distância física neste processo? Como saber se uma 
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aula realmente atingiu o seu objetivo se o rosto do meu aluno 
aprovando ou desaprovando a situação só é possível em 
alguns momentos presenciais? 

Iahn, Magalhães & Bentes (2008), mencionam EAD exige 

abordagens diferenciadas, que não se confundam com aquelas 

Nevado, (2007) o qual contextualiza a necessidade de se construírem 

condições pedagógicas institucionalizadas, vislumbrando o acolhimento dos 

alunos quanto as suas demandas, buscando flexibilidade e maleabilidade de 

tempo e espaço na avaliação.  

Os mesmos autores referenciam Sather (2008), onde aludem a relação 

ensino-aprendizagem na EAD como momento de registro da aprendizagem 

diferentemente do ensino presencial, onde a ausência do aluno limita detalhes 

fornecidos em sala de aula. 

Conforme dados comparativos entre o curso presencial e a distância 

obtidos por Iahn, Magalhães & Bentes (2008), o curso a distância tem melhor 

estrutura pedagógica com professores mais atualizados e preparados, 

apresenta uma maior flexibilidade de horário e local, no entanto com relação 

aos aspectos emocionais e subjetivos relacionados à aprendizagem aparecem 

prejudicados tendo em vista o relacionamento interpessoal entre professor e 

aluno, com aprendizado pouco personalizado, apontando uma avaliação 

impessoal e restrita. 

Em função das especificidades da EAD é fundamental que a avaliação 

ocorra de maneira diferenciada, como afirma Silva (2006):  

A avaliação da aprendizagem na sala de aula online requer rupturas 
com o modelo tradicional de avaliação historicamente cristalizado na 
sala de aula presencial. Se o professor não quiser subutilizar as 
potencialidades próprias do digital online, ou se não quiser repetir os 
mesmos equívocos da avaliação tradicional, terá de buscar novas 
posturas, novas estratégias de engajamento no contexto mesmo da 
docência e da aprendizagem e aí redimensionar suas práticas de 
avaliar a aprendizagem e sua própria atuação (SILVA, 2006, p.23). 

  



48 

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 TIPOS DE ESTUDO 

O estudo trata de uma abordagem qualitativa, utilizando a técnica do 

Discurso do Sujeito Coletivo  DSC, onde pretende explicitar o processo de 

avaliação pelos docentes na modalidade da Educação a Distância - EAD. 

 

 Lefèvre, Lefèvre (2005) define o DSC como sendo: 

Um discurso síntese elaborado com pedaços de discursos de sentido 
semelhante reunidos num só discurso. Tendo como fundamento a 
teoria da Representação Social e seus pressupostos sociológicos, o 
DSC é uma técnica de tabulação e organização de dados qualitativos 
que resolve um dos grandes impasses da pesquisa qualitativa na 
medida em que permite, através de procedimentos sistemáticos e 
padronizados, agregar depoimentos sem reduzi-los a quantidades. 

 O DSC foi desenvolvido nos últimos anos por pesquisadores da 

Universidade de São Paulo-USP. Desde a consolidação da técnica, no final dos 

anos de 1990,  até o momento, já foram apresentados, de acordo com o Banco 

de Dado DSCs, mil duzentos e sessenta e quatro (1.264) trabalhos, entre 

projetos de pesquisa,  dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

avaliações de serviços, de cursos, de processos, etc., nos quais se aplicou a 

metodologia do DSC. Há uma amplidão de possibilidades na aplicação do 

DSC. Pode-se citar como exemplo uma  pesquisa qualiquantitativa patrocinada  

pela representação argentina da  Organização Mundial de Saúde e 

desenvolvida para  servir de base para um projeto de marketing de saúde para 

o governo argentino.5 

Segundo Lefèvre, Lefèvre (2005), quando se usa DSC:  

Ao mesmo tempo em que se qualifica o pensamento coletivo, é 
necessário também quantificá-lo, na medida em que cada categoria 
do pensamento com seu respectivo conteúdo discursivo é 
compartilhado por um percentual ou por uma fração dos indivíduos 
pesquisados.  

                                                 
5 No site do instituto contém várias publicações de pesquisas que utilizaram o método 
http://www.ipdsc.com.br/scp/ em outubro de 2011. 
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De acordo com Marchall e Rossman (1990), os métodos qualitativos são 

apropriados para gêneros de pesquisas que são remetidos ao seu ambiente 

natural e com aproximações exploratórias de dados.  

A palavra qualitativa implica em uma ênfase nos processos e 
significados que não são rigorosamente examinados ou mensurados 
em termos de quantidade, montante, intensidade ou frequência 
(DENZIL E LINCOLN, 1994, P.25). 

A pesquisa é não experimental, porque as variáveis não foram 

manipuladas pelo pesquisador; este simplesmente descreveu o pensamento 

coletivo conforme se manifesta na coleta de dados.  

Utilizou-se a ferramenta Google Docs. para a construção do formulário 

online com perguntas abertas e fechadas acessadas pelo endereço: 

https://sprEADsheets.google.com/sprEADsheet/viewform?formkey=dHkycGtTb

1VjUjVEMXpPQXNQT1NJTkE6MQ.  Este foi enviado por e-mail para o 

coordenador do curso de licenciatura em matemática  UAB do IFCE (Instituto 

Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Ceará), Campus Juazeiro do 

Norte-CE, onde, em seguida, foi encaminhado aos professores, conforme 

critérios de inclusão. 

Lefèvre e Lefèvre (2005) a firma que o DSC emprega as seguintes 

figuras metodológicas: Expressões-chave  ECH, que são as transcrições 

literais do discurso, considerada a essência do depoimento (ou fragmentos do 

discurso que melhor expressam seu conteúdo); Ideia Central  IC, que é o 

sentido do discurso ou conjunto de depoimentos dos entrevistados (ideias 

abreviadas dos sentidos semelhantes dos diversos discursos); e a Ancoragem 

 AC, que é a manifestação linguística explicita de uma teoria ou ideologia ou 

ideias resumidas dos valores, crenças, ideologias contido na coleta individual 

ou no agrupamento e nem sempre existe ancoragem. 

 

3.2 LÓCUS DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Ciências e Tecnologia- 

IFCE, Campus Juazeiro do Norte, que atua no Ensino Médio integrado com 
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curso técnico em Eletrotécnica e Edificações e Mecânica Industrial (PROEJA6). 

No Ensino Superior, Tecnológico (Automação Industrial, Construção de 

Edifícios), Licenciatura (Educação Física e Matemática), Bacharelado 

(Engenharia Ambiental) e na Pós  graduação em Educação para diversidade 

 EJA. 

 

No IFCE Campus Juazeiro do Norte, a Educação a Distância já é uma 

realidade, Através do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) com os 

cursos de Licenciatura em Matemática, Pós-graduação em Educação para a 

diversidade, ênfase em EJA, Escola Técnica Aberta do Brasil (E-TEC) com o 

curso Técnico em Edificações e Pró-Funcionário (Programa de Formação 

Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de 

Ensino Público) o objetivo desse programa é oferecer formação técnica, em 

nível médio, aos funcionários das redes públicas de educação básica nas 

habilitações de Gestão Escolar, Alimentação Escolar. O papel do IFCE é 

formar os tutores e professores orientadores que atuarão na formação técnica 

dos funcionários da educação pública no Estado do Ceará. Participam desse 

programa 1500 servidores, dos quais, 50 são tutores e cinco são orientadores.  

 

A nível do Ceará, esta Instituição conta com nove campi distribuídos nas 

cidades de: Cedro, Crato, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do 

Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral.  Estão com obras em fase de instalação 

final: Acaraú, Canindé e Crateús. O IFCE tem também, dez campi avançados 

(Aracati, Baturité, Camocim, Caucaia, Jaguaribe, Morada Nova, Tabuleiro do 

Norte, Tauá, Tianguá e Ubajara), que são mantidos com recursos provenientes 

do Governo Federal, e ministra cursos técnicos e superiores, bem como cursos 

da Universidade Aberta do Brasil e da Escola Técnica Aberta do Brasil na 

condição de polo (IFCE, 2011). 

 

O IFCE tem 26.797 alunos matriculados, distribuídos em 12 campi, um 

na capital (Reitoria) e os demais no interior do Ceará. Destes 45,9 % dos 
                                                 

6 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação Jovens e Adultos. 
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alunos matriculados estão na modalidade a distância e 7% no Instituto Federal 

do Ceará, campus Juazeiro do Norte.  O Instituto tem 190 professores por 

semestre, destes 24 são efetivos. O IFCE campus Juazeiro do Norte, foi criado 

pela Lei 11.892/2009, instituição pública de educação, que surgiu em 

substituição ao CEFET, cuja atenção está voltada para a formação técnico-

profissionalizante. Com a implantação dos Campi no interior, houve a 

possibilidade de ampliação e socialização do acesso à formação acadêmica. 

Esse processo de interiorização do ensino superior possibilita uma contribuição 

significativa para a garantia de melhores oportunidades, e a formação de 

parcerias entre as instituições fomentadoras do processo de ensino (IFCE, 

2010). 

 

O ensino da EAD rompe as barreiras das grandes distâncias, cria um 

leque maior de possibilidades de progressão e qualificação na formação 

acadêmica, o que contribui para a qualificação do docente, sem que este 

profissional tenha de ausentar-se, necessariamente de seu campo laboral. 

Neste sentido, podemos citar instituições que contribuem para alavancar essa 

perspectiva do ensino a distância como, por exemplo, o Programa 

Universidade Aberta  UAB, a Escola Técnica Aberta do Brasil (E-TEC) e o 

Pró-Funcionário que proporcionam um suporte estrutural relevante na 

ampliação das possibilidades de progressão educacional. 

 

3.3 PERÍODOS DO ESTUDO 

O estudo se deu entre os meses de março de 2010 a setembro de 2011, 

correspondendo ao período de pesquisa que compreende a fase da revisão 

bibliográfica, da coleta de dados, análise e tratamento do material e defesa da 

dissertação. 

 

3.4 SUJEITOS DO ESTUDO 

Foram ungidos como sujeito da pesquisa os professores da 

Universidade Aberta do Brasil  UAB, do curso de Licenciatura em Matemática, 
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na modalidade a distância, os quais foram selecionados propositalmente pela 

técnica de amostragem não probabilística por acessibilidade. 

A fundamentação científica, com enfoque na educação a distância e a 

avaliação, foi originada a partir da revisão bibliográfica de estudos já 

elaborados (livros, teses, artigos científicos, publicações em periódicos e 

Internet). 

 

Segundo Lefèvre, Lefèvre e Teixeira (2000), na escolha dos sujeitos há 

três situações bastante distintas, às quais o pesquisador deve estar atento:  

 
 1ª - Tem-se um universo limitado, onde é possível o conhecimento de todos os 

elementos que o compõe, escolhendo todos ou quase todos os indivíduos a serem 

pesquisados, conforme as características que deseja estudar; 

 2ª - Bastante próxima dessa situação, é aquela em que o pesquisador pode 

proceder a uma escolha intencional dos sujeitos a serem pesquisados; 

 3ª - Na medida do possível, deve ser escolhida amostragem representativa da 

população a equivaler a estudada. 

Na seleção dos participantes buscou-se o critério da intencionalidade, no 

qual, segundo Gil (2007), os sujeitos incluídos na pesquisa obedeceram aos 

critérios de inclusão abaixo selecionados. 

 Ser docente na modalidade a distância;  

 Ser docente no curso de licenciatura em matemática UAB, vinculado ao campus 

Juazeiro do Norte-CE; 

 Estar incluído no quadro de professores do IFCE, na modalidade a distância; 

 Participar voluntariamente da pesquisa online (Apêndice A).  

 A referida pesquisa terá como critérios de exclusão: 

 Não ser docente no curso de licenciatura em matemática UAB, vinculado ao 

campus Juazeiro do Norte-CE; 

 Não estar incluído no quadro de professores do IFCE na modalidade a distância. 

 Não aceitar participar da pesquisa. 

Os participantes cadastrados na pesquisa, os docentes do Curso de 

Matemática do IFCE devem aceitar livremente participar da pesquisa. Os 
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resultados do estudo serão divulgados aos professores envolvidos na 

pesquisa, bem como para o Instituto. 

O estudo garantirá o princípio da autonomia mediante o esclarecimento 

aos participantes online e voluntário, que o mesmo poderá a qualquer momento 

não responder à pesquisa conforme o Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B). Com relação ao princípio da justiça será garantido o anonimato, 

o sigilo e o respeito à individualidade dos participantes. No princípio da 

beneficência será acordado que serão devolvidos os resultados da pesquisa 

aos participantes a não maleficência, os participantes serão esclarecidos de 

que a pesquisa não lhes acarretará nenhum dano moral ou profissional. 

Na pesquisa de abordagem qualitativa, o tamanho da amostra não 

precisa necessariamente ser elevado. Em geral, quando os dados tornam-se 

significativamente repetitivos, pode-se considerar a amostra suficiente. Esta 

decisão deve ser tomada com base na percepção do próprio pesquisador 

(LEOPARDI, 2001).   

Segundo os critérios estabelecidos na metodologia, foram incluídos 

neste estudo doze docentes do curso de Licenciatura em Matemática  UAB, 

vinculados à modalidade a distância, destes 50% estão na faixa etária de 26 a 

35 anos, com predomínio no sexo feminino de 58% apresentados nos Gráficos 

1 e 2. Destes, 50% são solteiros, 42% casados e um separado (Gráfico - 3). 

 
Gráfico 1- Dados dos entrevistados por faixa etária 

Fonte: Pesquisa Direta 
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Gráfico 2- Dados dos entrevistados por sexo 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

 
Gráfico 3- Dados dos entrevistados por estado civil 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

O gráfico quatro mostra a predominância de professores especialistas 

(58%) entre os entrevistados, 25% tem titulo de mestre e um com titulação de 

doutor.  

 

 
Gráfico 4- Dados dos entrevistados por titulação 

Fonte: Pesquisa Direta 
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Conforme gráficos 5, 6, e 7 os professores que estão vinculados ao 

curso de Licenciatura em Matemática - UAB, 92% são docentes de Instituição 

pública (IFCE Campus Juazeiro do Norte), apenas um dos entrevistados tem 

vínculo com as duas instituições (pública e privada), sendo que 50% destes 

têm Dedicação Exclusiva (DE) na instituição e 75% têm carga horária de 40 

horas semanais. 

 

 
Gráfico 5- Dados dos entrevistados por instituição 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

 
Gráfico 6- Dados dos entrevistados por dedicação exclusiva no IFCE 

Fonte: Pesquisa Direta. 
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Gráfico 7- Dados dos entrevistados por carga horária no IFCE 

Fonte: Pesquisa Direta. 

 

Com relação ao tempo de exercício na modalidade de ensino a 

distância, apenas um professor tem mais de 15 anos, 58% de um ano e um 

mês a cinco anos de atividade, destes, 83% dos professores atuam como tutor 

a distância, dois são professores conteúdistas e um atua como coordenador 

(Gráfico 8 e 9). 

 

A amostra do gráfico 9 passa dos 100% porque três professores que 

atuam em mais de uma área (Gráfico 10). 

 

 
Gráfico 8- Dados dos entrevistados por tempo de exercício na EAD 

Fonte: Pesquisa Direta. 
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Gráfico 9 - Dados dos entrevistados por atuação na EAD com interseção 

Fonte: Pesquisa Direta. 

 

 
Gráfico 10 - Dados dos entrevistados por atuação na EAD sem interseção 

Fonte: Pesquisa Direta. 

 

3.5 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Inicialmente buscou-se autorização para a realização da pesquisa na 

Coordenação do curso de Licenciatura em Matemática - UAB do IFCE Campus 

Juazeiro do Norte, após apresentação dos objetivos e da metodologia proposta 

solicitou-se a este departamento o envio do link do questionário online para os e-

mails dos professores dessa modalidade.  

Utilizou-se a ferramenta Google Docs. para a construção do formulário 

online com perguntas abertas e fechadas, acessado pelo endereço:                        
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https://sprEADsheets.google.com/sprEADsheet/viewform?formkey=dHkycGtTb1

VjUjVEMXpPQXNQT1NJTkE6MQ.  

O instrumento foi submetido à fase de pré-teste, com o propósito de 

assegurar-lhe validade e precisão na coleta dos dados. Como forma de coleta de 

dados, utilizou-se um instrumento com perguntas abertas envolvendo os 

aspectos econômicos e sociais, a identificação do entrevistador, e as questões 

referentes ao cumprimento dos objetivos da pesquisa.  Com a aplicação deste 

instrumento, objetiva-se apurar os dados que foram analisados estatisticamente 

e tabulados ao longo da Dissertação de Mestrado. 

O processamento e análise das informações coletadas foram realizados 

respostas às questões abertas, atribuindo um sentido a cada resposta e 

agrupando numa categoria, inclusive as respostas do mesmo sentido, onde 

passam a ser a expressão da soma das respostas/depoimentos.  As 

informações terão tratamento qualiquantitativo com o intuito de conferir à 

expressão coletiva das opiniões uma forma que privilegia acentuadamente a 

dimensão quantitativa do problema em detrimento da dimensão qualitativa 

(LEFÈVRE, 2010). 

3.6 MÉTODOS DE ANÁLISE 

O processamento e análise das informações coletadas foram realizados 

pela categorização de respostas, onde primeiramente, construíram-se dois 

instrumentos IAD1 e IAD2 (Tabela 1). No instrumento IAD1 realizou-se a 

transcrição na íntegra dos doze entrevistados, destacando as expressões 

chaves  ECH, com a finalidade de identificar as ideias centrais  IC, e a 

construção das categorias, neste momento permitiu-se a análise dos dados. No 

IAD2 (Tabela 2) identificaram-se os agrupamentos e a partir daí realizou-se a 

transcrição das ECH e a construção do DSC. 

 

 Para a análise dos dados foram construídas cinco categorias com 

agrupamentos por entrevistados conforme tabela 1: 
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Tabela 1 - Descrição de categorias por agrupamentos e entrevistados  

Categorias Agrupamentos Entrevistados  
 
I- Avaliação EAD 

A- Atinge os objetivos 

Avaliativos. 

E5, E6, E11 

B- Não atinge os objetivos 

avaliativos 
E1, E2, E3, E4, E7, 

E8, E9, E10, E12 

 
II  Ponto de vista  

avaliativo 

A- Progressista E1, E2, E4, E5, E6, 

E8, E9, E10, E11 

B- Tradicional E3, E12 

C- Libertador  E7 

 
III  Classificação 

avaliativa 

A- Formativa  E1, E2, E4, E5, E7, 

E8, E9, E10, E11, 

E12 

B- Diagnóstica E3 

C- Formativa, diagnóstica 

e somativa. 

E6 

 
IV- Meios de  
comunicação 

A- Síncrona  E6, E9, E11 

B-  Assíncrona E2 

C- Mista  E1, E3, E5, E7, E8 

D  MOODLE E3,E4,E8 

 
V-AVA 

A-  Possibilidades  E2, E3, E4, E5, E6, 

E7, E8, E9, E11, E12 

B - Percalços E1, E10 

 Fonte Lefèvre (2010), adaptado pelo autor. 
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3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A coleta de dados foi realizada com doze docentes do curso de 

Licenciatura em Matemática  UAB, destes predominaram professores 

especialistas e que atuavam em Instituição pública. A maioria dos professores 

apresentaram carga horária de 40 horas semanais e metade com dedicação 

exclusiva, destes um com titulação de doutor e com mais de 15 anos atuando 

na modalidade de ensino a distância. 
Para a analise dos dados foi construído cinco categorias conforme as  

respostas  dos entrevistados onde cada uma destas foram  agrupadas e 

moldadas a cada explanação do professor.  

Na primeira categoria - Avaliação EAD foi construída dois agrupamentos 

segundo os alcance dos objetivos avaliativos. A Segunda e a terceira categoria 

agregaram o ponto de vista avaliativo e a classificação avaliativa permitindo a 

construção respectivamente de três agrupamentos. Já a quarta categoria 

apresenta como referencial os meios de comunicação utilizados na EAD com 

quatro agrupamentos. Por ultimo a quinta categoria apresenta como referencial 

o ambiente virtual da aprendizagem. 

A seguir construiu os Discursos dos Sujeitos Coletivos conforme as 

respostas categorizadas. 
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4. RESULTADOS DA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após o processamento dos dados construíram-se os seguintes 

Discursos do Sujeito Coletivo  DSC: 

 

 Tabela 2  Pergunta 1 
 
Pergunta 01  A metodologia de 
avaliação consegue identificar o nível de 
conhecimento do aluno 

 A- Atinge os objetivos avaliativos 

 

 B- Não atinge os objetivos 

avaliativos 

DSC1  Atinge os objetivos avaliativos  

Sim, nos fóruns de interação é possível identificar o grau de aprendizado do 

aluno, através da apresentação dos relatórios e nos encontros presenciais. A 

avaliação processual utilizada na EAD é eficaz por ser contínua e não pontual 

se aplicada de maneira correta (E5, E6, E11). 
DSC2- Não atinge os objetivos avaliativos 
Infelizmente, na modalidade a distância muitos são os casos em que a 

tecnologia informatizada distorce a real situação de aprendizagem do aluno. 

Isso porque o acesso a muitas informações, através da rede de Internet, pode 

facilitar o plágio e a troca de arquivos entre os próprios colegas de turma. Nas 

tarefas mais simples identificamos um índice alto de cópias de outros 

trabalhos, em alguns casos pode não haver aprendizado. Em relação à 

avaliação fica difícil, pois depende do tutor que está preso a dar uma nota e 

também porque na EAD há muitas possibilidades de plágios ou paráfrases de 

opiniões de outras pessoas. São necessários ajustes em relação à 

metodologia utilizada para avaliação. É preciso que haja maior interação entre 

o tutor e os alunos. Muitas vezes, algumas ferramentas utilizadas para 

avaliação não subsidiam o tutor na hora de avaliar. Depende da forma como é 

feita a avaliação (E1, E2, E3, E4, E7, E8, E9, E10, E12). 

Fonte do autor
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Análise dos resultados 

Ao analisar o DSC1 retoma-se a discussão da avaliação na EAD de 

forma processual, fundamentado em uma avaliação no decorrer de todo o 

conteúdo e não apenas nos   provas.  

É necessário refletir sobre a prática avaliativa atual, bem como, as 

condições de planejar, elaborar e aplicar instrumentos de avaliação que 

possibilitem o sucesso do processo de ensino e aprendizagem, seja na 

modalidade presencial, seja na modalidade a distância (Martins & Almeida, 

2010). 

Percebe-se a preocupação da maioria dos entrevistados (DSC2) com 

relação a não atingir os objetivos avaliativos, justificado pela distorção da 

tecnologia da informação (plágio, cópia de atividades entre alunos, trocas de 

arquivo etc.), bem como pela dificuldade do tutor em averiguar o desempenho 

real do aprendiz, já que as ferramentas utilizadas não subsidiam a avaliação. O 

discurso sugere ajustes na metodologia e uma maior interação entre o 

facilitador e o aluno. 

A avaliação da aprendizagem é uma das questões que nos desafiam, 

quando buscamos o usar novas práticas. Há professores que dão ênfase, ao 

aspecto quantitativo, outros ao qualitativo e outros aos dois aspectos. A maioria 

dos educadores não consegue explicitar a sua concepção de avaliação 

(MARTINS & ALMEIDA, 2010). 

Bechara (2010) cita que diversos pesquisadores assinalam que não se 

podem elencar teorias de instrução ou estratégias de ensino-aprendizagem, 

por mais eficiente que sejam, baseadas em ambientes virtuais de 

aprendizagem por si só: 

considerar o contexto onde será promovida a experiência didática   
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 Tabela 3  Pergunta 2 
 
Pergunta 02  Em que enfoque avaliativo 
você se enquadra no processo ensino 
aprendizagem a distância? 

 A- Libertador 

 B- Tradicional 

C- Tecnicista 

 D- Progressista 

DSC1  Progressista 
As várias formas de interação em EAD fornecem informações acerca do 

desempenho, falhas e progresso. É importante que os alunos pensem e 

reflitam sobre o seu processo de aprendizagem, aproveitem melhor as 

oportunidades que são oferecidas para que refaçam as atividades, não 

apenas para melhorar a nota obtida, mas principalmente para que possam 

aprender mais. A prova escrita é mais um meio de avaliar, porém não é o 

único quando associados a outros meios de avaliação. O aprendizado do 

aluno se tornará mais eficiente diagnosticando erros e deficiências. Deve-se 

considerar o esforço para aprendizagem como parte integrante da avaliação, o 

importante é cada passo, a qualidade no processo como um todo e não 

apenas uma "prova" no final da disciplina (E1, E2, E4, E5, E6, E8, E9, E10, 

E11). 
DSC2-  Tradicional 
O processo educativo é o tradicional, pois há cobrança em si, no sentido de 

exigir e reprovar. Esta forma avaliativa é a melhor que se encaixa na 

modalidade EAD (E3, E12). 

 

DSC3- Libertador 
Procuro mostrar aos alunos a importância da aprendizagem (E7). 

 

Obs. Nenhum dos entrevistados respondeu sobre a opção Tecnicista. 
Fonte do autor. 

Verificou-se nos discursos dos entrevistados a predominância do 

enfoque avaliativo com tendência progressista, justificado pela interação e 

corresponsabilidade do aluno e professor na construção e fundamentação da 

aprendizagem.  
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A tendência progressista tem como características: adaptar as 

necessidades do indivíduo ao meio social; retratar a vida através das 

experiências que devem satisfazer e abastecer os interesses do aluno; permitir 

o seu educar num processo ativo de construção e reconstrução do objeto 

através das estruturas cognitivas do indivíduo e estruturas do ambiente 

LIBÂNEO (1985). 

 

Dois dos entrevistados ressaltam a permanência da avaliação tradicional 

no sentido da exigência do resultado somativo, porque no final do curso o aluno 

terá um valor quantitativo  classificatório, mensurando êxito ou fracasso. 

 

A avaliação é aplicada em curto prazo ou longos, através de 

interrogatórios orais, exercícios de casa ou pelas provas escritas e/ou trabalhos 

média) ou reprovado (notas menores do que a média) (LIBÂNEO, 1985). 

 

Esse método avaliativo é contraditório com o que afirma a LDB sobre a 

avaliação. A lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como lei das 

diretrizes e bases da educação nacional (LDB) no seu capitulo II, seção I, artigo 

24, inciso V estabelece que a avaliação deva ser contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais; 

 

No DSC3 percebe-se a intenção de manter o aluno como responsável 

da sua aprendizagem, no entanto, fica o questionamento se este conteúdo, 

nesta ocasião, é de importância para o aprendiz. 
 

Aprender, portanto, é modificar suas próprias percepções; daí que 
apenas se aprende o que estiver significativamente relacionado com 
essas percepções. 
Resulta que a retenção se dá pela relevância do aprendido em 

retido e nem transferido. Portanto, a avaliação escolar perde 
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inteiramente o sentido privilegiando-se a autoavaliação (LIBÂNEO, 
1985, p. 28). 

 

Estabelece que o ensino seja uma atividade extremamente valorizada 

que se sobrepõe aos procedimentos didáticos, às aulas, aos livros e provas. E 

que o aluno adquire informações e conhecimento através da motivação. Essa 

pedagogia, não diretiva, coloca o professor como um especialista em relações 

humanas, que facilita o aluno a construir o conhecimento, através de técnicas 

de sensibilização e sem qualquer forma de ameaças (LIBANEO, 1985).  

Nenhum dos entrevistados respondeu sobre a opção tecnicista, pois os 

entrevistados são professores do curso de licenciatura em matemática. Eles 

não são responsáveis em preparar o discente para o mercado de trabalho 

voltado para a indústria.  

A avaliação da aprendizagem classificatória (tradicional) ainda é 

realidade, em que a nota é o objetivo principal.  Inexiste uma prática avaliativa 

consolidada que se preste a orientar o trabalho de professores com os alunos. 

Os profissionais da educação só conseguirão caminhar neste sentido, 

mudando suas concepções e práticas de avaliação, conhecendo, dominando, 

sentindo-se seguros com relação a outras possibilidades (MARTINS & 

ALMEIDA, 2010). 
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Tabela 4  Pergunta 3 
 
Pergunta 03  Como você classifica a sua 
avaliação na educação a distância? 

 A -  Formativa 

 B-  Diagnóstica 
 
C - Formativa, Somativa e 

Diagnóstica 

 
DSC1  Formativa 
Ao avaliar os principais tópicos do conteúdo abordado, pode-se perceber 

qualitativamente e quantitativamente a aprendizagem, prevalecendo à 

avaliação qualitativa sobre a quantitativa. Alguns aspectos ainda precisam ser 

aprimorados, deveria ter mais aulas presenciais, buscando um feedback até 

que o aluno possa chegar ao aprendizado. A aprendizagem é mais satisfatória 

e é contínua, nos leva a agir de modo reflexivo permitindo que os alunos se 

auto  avaliem (E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11, E12). 

DSC2 - Diagnóstica 
As avaliações, além de diagnósticas, têm que ser contínuas (E3). 
DSC3  Formativa, Somativa e Diagnóstica 
A mesclagem é importante na avaliação do ensino em qualquer modalidade 

(E6). 

Fonte autor. 

 
Análise dos resultados  
  O DSC1 - avaliação formativa - complementa os discursos apresentado 

anteriormente no enfoque da avaliação progressista, aponta uma avaliação 

reflexiva compartilhada ente docente e discente. Ressalta a necessidade de 

avaliação quanti-qualitativa com predominância na qualitativa, fortalecida pelos 

momentos presenciais, sugere uma retroalimentação contínua e interativa e 

para isso é imperativo que o condutor/professor promova momentos de auto-

reflexão.  

Neste sentido, o discurso apresenta a preocupação do resultado final 

condizentes, com o Hayd citado por Martins & Almeida (2010) em que a 
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avaliação formativa permite constatar se os objetivos de aprendizagem estão 

sendo atingidos, indicando a compatibilidade entre tais objetivos e os 

resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento das atividades 

propostas. 

Os autores inferem que os resultados da avaliação formativa 

possibilitam, a docentes e estudantes, conhecerem os erros e acertos 

realizados durante o processo de ensino-aprendizagem, servindo assim, para o 

docente, como fonte de informações para a reorganização do processo de 

mediação de novas aprendizagens e para os estudantes, como estímulo para 

um estudo sistemático dos conteúdos. 

Segundo Perrenoud (1999), a avaliação formativa aquela que ajuda o 

aluno a aprender e a se desenvolver, que participa da regulação das 

prática pode contribuir para uma formação mais efetiva, propondo um novo 

paradigma de avaliação. 

Conforme os pressupostos os aspectos desta avaliação baseiam-se na 

concepção qualitativa com finalidade diagnóstica, preocupada com as 

dificuldades dos alunos, busca a correção de rumo e se preocupa em 

reformular encaminhamentos e objetivos didáticos, colocada a serviço do 

avanço, com qualidade, do processo de formação do aluno. 

Segundo Primo (2009), a avaliação formativa (reguladora) permite ao 

professor reorientar as suas estratégias mediante os objetivos estabelecidos 

previamente e aos alunos a identificação e correção de erros incidentes no 

decorrer de suas atividades. No entanto, este tipo de avaliação enfrenta muitos 

 saiba identificar 

o desempenho de cada estudante no decorrer de suas atividades.  Para isto é 

necessário que o professor estabeleça critérios de avaliação do desempenho 

dos estudantes e os resultados da aprendizagem. 
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No DSC2 o discurso aponta que a avaliação realizada na EAD é 

diagnóstica por ser contínua, no entanto, conceitos e referências, entre estas, 

Martins & Almeida (2010) menciona que esta fornece informações acerca dos 

conhecimentos prévios do aluno, isto é, das capacidades que este possui antes 

de inserir-se em um processo de ensino-aprendizagem e que fundamentam o 

planejamento educacional. Por outro lado, se vermos pela ótica de 

planejamento no decorrer do curso, esta poderá ser incluída no enfoque 

diagnóstico. 

Segundo Luckesi (2002), para que a avaliação diagnóstica seja possível, 

é preciso compreendê-la e realizá-la comprometida com uma concepção 

pedagógica pautada na teoria histórico-crítica. Através das dimensões 

pedagógica, instrumental, ética e emocional.  

 

O DSC3 aponta que na modalidade a distância é possível uma avaliação 

somativa também tem o propósito de classificar os alunos ao final de um 

período de aprendizagem, conforme os níveis de aproveitamento. Neste, 

sentido aferem-se resultados já colhidos, por avaliações do tipo formativa, e 

obtêm-se indicadores que permitem uma visão de conjunto relativamente a um 

todo sobre o qual, até aí, só haviam sido feitos juízos parcelares (MARTINS & 

ALMEIDA, 2010). 
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 Tabela 5  Pergunta 4 e 5 

Pergunta 4  Segundo sua opinião quais 
ferramentas mais adequados para avaliar 
a aprendizagem na modalidade do ensino 
a distância?  
 
Pergunta 5 - O que você conhece desta 
plataforma  MOODLE. 

 A-  Assíncrona 

 B- Síncrona 
 
 C -  Mista  
 
 D- Conceito  

 
DSC1 - Assíncrona 
Infelizmente a prova virtual - Quiz, Fóruns e atividades (E2, E11). 
DSC2 - Síncrona 
Através de chats, LVs., Fóruns ou utilizando outros mecanismos onde os 

alunos possam interagir com o professor e demais colegas em tempo real ( 

para evitar o plágio) (E6, E9). 

DSC3 - Mista 
Todas as formas de interação no ambiente que propiciem feedbacks, entre 

elas: tarefas, atividades, fóruns, chats, Wiki, interações com colegas, 

avaliações parciais, assim como os encontros presenciais (E1, E3, E4, E5, E7, 

E8). 

 

DSC4 - O que você conhece desta plataforma  MOODLE. 
 
O MOODLE, plataforma gratuita de gerenciamento da aprendizagem, ele é a sala 

de aula virtual para os alunos e tutores. É um espaço (ambiente) virtual de 

aprendizagem onde, de forma síncrona ou assíncrona, podemos estudar, ampliar 

nossas aprendizagens, onde são disponibilizados o conteúdo teórico,as 

atividades e fóruns de discussão. Lugar onde se buscam informações, troca de 

conhecimentos. É o ambiente virtual utilizado no curso de Licenciatura em 

Matemática do IFCE (E3, E4, E8). 

 
Fonte do autor. 
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Análise dos resultados  

O discurso DSC1 assíncrona apresenta a insatisfação do entrevistado 

quanto à avaliação, logo que esta modalidade é realizada de forma virtual  

Quiz, e por não ser presencial, no tempo do aluno, conforme data pré-

determinada. Por outro lado, o DSC2 norteia a flexibilidade do tutor quanto à 

aplicabilidade da ferramenta síncrona. 

A combinação das duas formas de comunicação, síncrona e assíncrona, 

proporciona enumeradas possibilidades, ora é possível estar livre do tempo 

(assíncrona) ora é necessário interagir em tempo real (síncrona) e usufruir 

destes recursos 

considerada tanto como vantagem como desvantagem, isto vai depender do 

momento e das necessidades do aluno/professor e do curso. 

 não é mais possível tratar a educação desconectada da 
comunicação, e esta imbricada com a informação, uma vez que o uso 
de novas tecnologias implica em ver os fenômenos da 
educação/comunicação em ambientes comunicacionais nos quais 
lida-se com fenômenos como a imaterialidade, desterritorialidade, 
restrições nas formas de comunicação, que não se observam nas 
situações do ensino presencial (BASTOS, 2001, p. 7).  

 

Percebe-se nos discursos DSC3 a predominância no uso das 

ferramentas síncrona e assíncrona, justificada pela necessidade de retorno das 

atividades executadas pelo aluno e pela obrigatoriedade de encontros 

presencias no decorrer do curso. Foram analisadas dez entrevistas e dois dos 

entrevistados não responderam à pergunta. 

 Segundo Machado, Aquino e Bessa (2010), o ensino e-learning 

síncrono é quando o professor e aluno estão em aula ao mesmo tempo através 

de telefone, Chat, videoconferência, web conferência, muito comum na 

modalidade presencial. No e-learning assíncrono, professor e aluno não estão 

em sala de aula ao mesmo tempo, interagem em momentos diferentes, tendo 

como exemplo e-mail e fórum. Cada aluno tem o seu tempo de aprender e 

interagir.  
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Almeida (2003) refere que e-learning é um novo modo de educação a 

distância que agrega a realidade da interatividade, em tempo real, permitindo 

ao usuário o benefício de utilizar recursos didáticos do tipo multimídia (textos, 

imagens e sons).   Apesar de serem termos usuais a educação on-line, a 

educação a distância e o e-learning, não são idênticos.  

O EAD utiliza a tecnologia para promover o ensino entre educador e 

educando, que se encontra separado tanto física quanto temporalmente. Esta 

to é, o 

processo de ensino- aprendizagem ocorre por intermédio de outros recursos, e 

não há exposição oral síncrona do docente (onde professor e aluno se 

encontram com horário determinado). Dessa forma, acende a importância do 

discente no processo da autoaprendizagem, do autodesenvolvimento e da 

aquisição da autonomia (REZEK NETO, 2008). 

No DSC4, apenas três entrevistados afirmaram conhecer o MOODLE, 

por ser a plataforma utilizada na Instituição do estudo- IFCE. Nos discursos 

apresentados verificou-se a gratuidade de gerenciamento do software que 

permite disponibilizar e acessar de forma síncrona e assíncrona no ambiente 

virtual de aprendizagem. 

Segundo Garcia (2011), a base da plataforma MOODLE iniciou das 

idéias sócio construtivistas de Piaget e Vygotski  com  enfoque filosófico  nos  

conhecimentos advindos dos grupos sociais, interagindo de forma colaborativa. 

O conceito da EAD e do MOODLE se confunde, no entanto, é a solução para o 

crescimento educacional, pessoal e intelectual do ser humano.  
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 Tabela 6  Pergunta 6 

Pergunta 6  Descreva o que é um AVA e 
o que é possível fazer utilizando o 
ambiente? 
 

 A - Possibilidades.  
 

 B -  Percalços. 

 
DSC1 - Possibilidades 
Lugar onde se pode adquirir, transmitir e compartilhar informações e 

conhecimentos, proporcionando aos seus usuários autonomia e flexibilidade 

com a interação entre tutor e alunos. Uma sala de aula virtual, que pode ser 

interativa, ica didática, 

permeando a socialização dos conhecimentos através do ensinar e aprender. 

Possibilita um bom rendimento do aluno, seja nos cursos de graduação e pós-

graduação, obtêm todos os recursos para agregar o conhecimento do 

mediador e do aluno. Comporta: ensinar, estudar, informar, avaliar, discutir, 

interagir, questionar e aprender muito mais (E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, 

E11, E12). 

DSC2 - Percalços  
É um ambiente de informática voltado para a aprendizagem, no entanto, o 

tutor bem trabalhado pelos cursos preparatórios consegue amenizar as 

dificuldades dos alunos. Precisa auxiliar melhor os alunos no uso das 

ferramentas como os softwares, Internet, sites, portais, dentre outros 

mecanismos que facilitem o acesso à informação e ao processo de 

aprendizagem (E1, E10). 

Fonte do autor. 

Análise dos resultados  

Percebe-se que a maioria dos entrevistados no DSC1 refere o ambiente 

virtual de aprendizagem  AVA, como um espaço de crescimento, 

aprendizagem, interatividade permeado entre o facilitador e o aluno. 

prática didática, permite a socialização dos 

conhecimentos com abrangência nos cursos de graduação e pós-graduação. 
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Este espaço dispõe de diversos recursos que possibilitam a interatividade no 

ensinar e aprender.  

A questão da avaliação em EAD é complexa e não 
se esgota. Apesar da evolução das tecnologias, 
elas ainda necessitam de adaptações com vistas a 
criar soluções que minimizem a complexidade e a 
subjetividade bem como possam servir de elemento 
norteador à aquisição de conhecimentos e de 
competências estabelecidas nos planos de 
formação (PRIMO, 2009). 

 

Observa-se no DSC2 que a avaliação, em uso de ambientes virtuais, 

proporciona uma maior interatividade entre aluno e professor, mesmo que esta 

seja considerada distante fisicamente e mesclada de subjetividade é passível 

de resultado satisfatório entre o aprendiz e o professor. Para isto se faz 

necessário a construção de registro individual do perfil do aluno no decorrer de 

suas atividades e curso para capacitação de tutores.  

Aqui fica em evidência o quanto o professor tutor 
pode contribuir na mediação do processo de 
ensino-aprendizagem e o quanto sua presença, 
através das mídias, pode amenizar este aspecto 
subjetivo e emocional apontado pelos sujeitos, 
basta considerar o perfil do professor tutor, ele deve 
estar qualificado e apresentar algumas 
características e habilidades inerentes à sua função 
(IAHN , MAGALHÃES & BENTES  , 2008). 

 
Neste sentido, autores referem que com a expansão da EAD no Brasil, 

urge a necessidade da qualificação profissional dos docentes, tendo em vista 

os múltiplos papeis/funções - professores formadores, tutores, designers 

pedagógicos e elaboradores de conteúdos. Silva (2010) aponta como entraves 

enfrentados por diferentes instituições de ensino, a formação precária dos 

profissionais que atuam nas equipes multidisciplinares nos cursos a distância, 

tendo em vista a pouca ou quase nenhuma experiência com as diretrizes de 

planejamento, gestão, ensino, produção de materiais didáticos e execução de 

cursos nesta modalidade. 
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Tabela 7 - Ancoragem 
A EAD facilita o plágio, clonagem e a cópia de atividades entre os alunos, 

mesmo nas atividades mais simples  (E2, E3, E10, E12). 
Fonte do autor. 

Análise dos resultados 

Observa-se que das seis perguntas, apenas a pergunta de número um 

(1), que investiga se a metodologia de avaliação consegue identificar o nível de 

conhecimento do aluno, teve ancoragem. 

Segundo Lefèvre e Lefèvre (2005) a Ancoragem  AC é a manifestação 

linguística explicita de uma teoria ou ideologia. Neste sentido percebem-se as 

ideias resumidas dos valores, crenças, ideologias contidas neste discurso 

quando quatro entrevistados referem que a EAD possibilita a clonagem de 

atividades entre os alunos, discurso estes que se dá a ideia 

meio acadêmico nesta modalidade de ensino. 
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5. CONCLUSÕES 

Os professores são os principais agentes de transformação e de 

inovação educacional.  É preciso que haja uma revolução nas suas práticas 

pedagógicas e avaliativas, 

pelo aluno, mas para verificar as suas deficiências e recuperá-lo. 

Setenta e cinco por cento (75%) dos professores entrevistados do IFCE, 

Campus Juazeiro do Norte, do curso de Licenciatura em Matemática  UAB, 

são cautelosos e afirmam que a metodologia de avaliação não consegue 

identificar o nível de conhecimento do aluno e não atinge os objetivos 

avaliativos. Esse problema não é apenas realidade da EAD, também é do 

ensino presencial. Apesar disso, não se pode generalizar por esse parâmetro: 

(1) que a qualidade do aluno da EAD é inferior à do presencial; (2) que o 

ensino da EAD veio substituir o presencial; (3) que o objetivo da EAD é excluir 

a figura do docente. 

Na realidade, são modalidades diferentes que se complementam pelo 

fato do ensino tradicional não conseguir atender a todos aqueles que desejam 

concluir seus estudos e que o abandonaram por falta de tempo, por residir em 

localidade de difícil acesso, porque tiveram de abdicar dos seus sonhos para 

trabalhar ou porque se sentiram prejudicados pelo processo avaliativo. O que, 

aliás, precisa ser revisto e constantemente repensado.  

Apesar de não fazer parte do escopo do trabalho, observa-se que 

existem lacunas quanto à fragilidade da avaliação não presencial na 

modalidade do ensino a distancia, seja pela limitação do AVA (MOODLE) na 

autenticação e validação do aluno ao responder as perguntas, ou por que as 

questões são iguais para todos, que poderá ser respondido por um aluno e 

repassado as demais, e o mesmo poderá disponibilizar a sua senha para outra 

pessoa fazer a prova em seu lugar. É preciso corrigir ou adaptar o AVA para 

que a prova não presencial seja distinta e única por aluno, o qual será 

autenticado e validado.  
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Sabendo que o ser humano é único e complexo, cuja subjetividade não 

se mensura, não se deve avaliar o seu conhecimento de forma fragmentada. 

Isto requer do professor sensibilidade, empatia e compreensão para que o 

aluno não seja vitima de avaliação injusta. 

5.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

 Ampliar os estudos avaliativos na modalidade de EAD; 
 Despertar a comunidade acadêmica que atuam nessa modalidade das 

limitações avaliativas; 
 Fortalecer o ensino a distancia. 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

É necessário para uma melhor validação da pesquisa, apresentada, 

fazer o discernimento de dados comparativos em outras áreas com a aplicação 

do questionário semiestruturado.  Visto que nesta analise possibilitará a 

efetivação ou a não efetivação dos objetivos indiretos propostos neste estudo, 

como: (1) descrever a metodologia de ensino-aprendizagem na EAD, através 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); (2) conhecer os métodos 

utilizados para avaliação do ensino-aprendizagem na EAD e (3) compreender 

as práticas pedagógicas de avaliação da EAD. 

Como continuidade ao trabalho apresentado, é imprescindível fazer um 

estudo comparativo com pesquisa e até mesmo a realização de futuras pós-

graduações (doutorado e pós-doutorado) sobre o tema dessa dissertação em 

diversas áreas do conhecimento (humanas, saúde, tecnologia) para averiguar 

se o processo de avaliação é mais bem sucedido ou não. 

É sublime acrescentar ao projeto o desenvolvimento de um software 

utilitário de monitoramento eletrônico de avaliação não presencial, que será 

acoplado ao MOODLE no seu código aberto (Open Source) o qual permitirá a 

sua adaptação buscando atender a necessidade de uma avaliação mais segura 

na EAD. Esta avaliação poderá ser gerada através de sorteios das perguntas 

contidas no banco de dados geral de perguntas alimentadas pelos tutores, 

esse banco de questões criado ficará disponível para todas as disciplinas e 
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semestres, podendo ser reutilizado e constantemente atualizado. As questões 

geradas na prova não presencial deverão ser únicas e individuais por aluno e 

Polo7, permitindo verificar previamente a cada questão sorteada à autenticação 

do aluno através de perguntas singulares do banco de autenticação que 

contem dados sigilosos sobre o aluno. Com isso será possível criar vários 

modelos de uma mesma avaliação e garantir a fidelidade e autenticação do 

aluno nas respostas às questões.  

  

                                                 
7 Unidade de ensino distribuída no território brasileiro.
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

- leia antes de enviar o formulário 

 

Caro docente,  

 

Conto com seu apoio no preenchimento do questionário em anexo. 

Esclareço que se trata de uma abordagem acadêmica, de modo a obter 

subsídios para a Dissertação de Mestrado Profissional em Ciência da 

Computação. 

Respondendo a este, você estará fornecendo informações importantes 

para a consecução da pesquisa.  

Elucido que de acordo com a Resolução 96/2000, as suas respostas e 

os seus dados pessoais serão mantidos em sigilo. 

Antecipadamente agradeço, por sua aquiescência em participar do 

estudo.  

 

Atenciosamente, 

 

Francisco Ney Vasques Monteiro 

Mestrando 

______________________________________________________________ 

 

Título da Pesquisa: Modalidade de Ensino a Distância: Reflexões no 

processo de avaliação pelos docentes da EAD. 

 

Pesquisadores Responsáveis: Francisco Ney Vasques Monteiro, 

estudante do Mestrado em Ciências da Informática, pelo Centro de Informática 

da Universidade Federal do Pernambuco, professor efetivo do Instituto Federal 

de Educação Ciências e Tecnologia, Campos Crato-CE. Orientador: Prof. Dr. 

Carlos André Guimarães Ferraz, Professor Adjunto do Centro de 

Informática/UFPE. 
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Objetivo do Estudo: Explicitar o processo de avaliação pelos os 

docentes da Educação a Distância.  

 

Benefícios da Pesquisa: O principal benefício com a realização desta 

pesquisa consiste em subsidiar o processo de avaliação na construção e no 

fortalecimento da EAD, visto que por si só as 

aprendizagem e formação de pessoal. 

Desconforto e Possíveis Riscos Associados à Pesquisa: Pode advir 

da realização deste estudo o constrangimento em responder questionamentos, 

no entanto não será permitida a identificação do entrevistado. Garantir-se-á ao 

participante que não sofrerá qualquer prejuízo devido às informações 

prestadas.  

Formas de Acompanhamento: O acompanhamento da realização 

desta pesquisa poderá ocorrer através do contato com os pesquisadores. 

Assim, para esclarecimento de dúvidas, o participante pode entrar em contato 

pelos seguintes telefones: 0xx88 3532.2674  0xx 088 96196468 / 088 9256 

9579  Francisco Ney Vasques Monteiro. 

Esclarecimento e Direitos: Em qualquer momento da pesquisa, o 

participante poderá redimir suas dúvidas, bem como obter esclarecimentos 

sobre a forma de divulgação dos dados coletados. Têm ainda garantido o 

direito de liberdade para retirar o consentimento de participação deste estudo, 

em qualquer momento, sem que esta atitude lhe acarrete prejuízos materiais e 

morais. 

Confidencialidade e Avaliação dos Registros: A identidade dos 

sujeitos será mantida em sigilo por meio de codificação de seus nomes, 

quando da divulgação dos dados. Além disso, o pesquisador se compromete a 

manter a confidencialidade das informações dadas que fujam ao propósito do 

estudo. Os dados coletados serão divulgados sob a forma de tabelas, figuras 

ou gráficos em eventos científicos para a divulgação do conhecimento advindo 

com este estudo. 
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ANEXO 2-QUESTIONÁRIO ON-LINE 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

NOME: *Digite somente as inicias do seu nome:  

 

SEXO: * 

 Masculino 

 Feminino 
 

IDADE: * 

 18-25 

 26-35 

 36-45 

 Acima de 
 

 

II - DADO ACADÊMICO 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA ATUAL: * 

 Graduação 

 Especialização 

 Mestrado 

 Doutorado 
 

III - DADOS PROFISSIONAIS 

 



86 

 

INSTITUIÇÃO EM QUE ATUA: * 

 Pública 

 Privada 

 Ambas 
TEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA: * 

 Sim 

 Não 
 

SUA CARGA HORÁRIA É DE: * 

 Vinte horas semanais 

 Quarenta horas semanais 

 Sessenta horas semanais 
 

IV - DADOS RELATIVOS À EXPERIÊNCIA NO ENSINO DA EAD 

 

TEMPO DE EXERCÍCIO NESTA MODALIDADE: * 

 

ATUA NA ÁREA NA QUAL SE GRADUOU: * 

 Sim 

 Não 
 

V0CÊ LECIONA EM QUE CURSO DA EAD: *Caso você lecione em mais de 

um curso marque os cursos. 

 Especialização - Educação para a diversidade, ênfase em EJA 

 Licenciatura em Matemática - UAB 

 Técnico em Edificações (E-Tec) 

 Outro curso 
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Se Outro curso, qual? 

 
 

VOCÊ ATUA EM QUE ÁREA DA EAD? *Caso você atue em mais de uma área 

da EAD marque. 

 Tutor a distância 

 Tutor presencial 

 Professor formador 

 Professor conteúdista 

 Coordenador 
 

Se outra área, qual? 

 
 

EM SUA OPINIÃO, A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO CONSEGUE 

REALMENTE IDENTIFICAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO DO ALUNO: * 

 Sim 

 Não 
 

JUSTIFIQUE: * 

 
 

EM QUE ENFOQUE AVALIATIVO VOCÊ SE ENQUADRA NO PROCESSO 

ENSINO APRENDIZAGEM A DISTÂNCIA? * 
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JUSTIFIQUE: * 

 
 

COMO VOCÊ CLASSIFICA A SUA AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA? * 

 Formativa 

 Somativa 

 Diagnóstica 
 
JUSTIFIQUE: * 

 
 

SEGUNDO SUA OPINIÃO QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS  MAIS 

ADEQUADOS PARA AVALIAR A APRENDIZAGEM NA MODALIDADE DO 

ENSINO A DISTÂNCIA? * 

  
 

 

DE ACORDO COM A SUA OPINIÃO, O ENSINO DA EAD PODE SER 
ENTENDIDO COMO: * 

 Uma forma de ressocialização, pois oportuniza os alunos fora da faixa 
etária e que não teriam opção do ingresso no ensino tradicional de reiniciar sua 
vida estudantil. 

 Uma forma de esvaziamento do ensino tradicional. 
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 Uma estratégia onde se torna difícil a avaliação do aprendizado. 

 Um modelo que possibilita melhorar a sua formação acadêmica, 
permitindo o acesso à especialização, ao mestrado e ao doutorado. 
 

OUTRA PERSPECTIVA: 

 
 

V - DADOS RELATIVOS AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

JÁ TEVE EXPERIÊNCIA COM UM AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM: * 

 Sim 

 Não 
SE SIM, QUAL ? 

 
 

 

O QUE É POSSÍVEL FAZER EM UM AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM: * 

 
DESCREVA O QUE É UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: * 
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CONHECE A PLATAFORMA MOODLE: * 

 Sim 

 Não 
SE, SIM, DEFINA: 

 
 

CONHECE OUTROS AMBIENTES VIRTUAIS: * 

 Sim 

 Não 
 
SE, SIM, QUAIS. 
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ANEXO 3 - IDEIAS COMPILADAS 1 

 
IAD1  Ideias copiladas das entrevistas da pergunta um. 
Pergunta -1:   A  metodologia de avaliação consegue  identificar o nível de 
conhecimento do aluno. 
Objetivos: Compreender as práticas pedagógicas de avaliação da EAD 

Síntese das ICs-   
 

Categoria: Atinge os objetivos avaliativos 
                   Não atinge os objetivos avaliativos 
                   Depende do foco avaliativo 
Entrevistado Expressões Chave - 

ECH 
Ancoragem 
- AC 

Categoria  

E1- "acho que não, pelo fato de 
não se usarem todas as 
ferramentas que se têm 
disponível para o atendimento 
ao aluno." 

"acho que 
não, pelo fato de não 
se usarem todas as 
ferramentas que se 
tem disponível para o 
atendimento ao 
aluno." 

  Avaliação na 
EAD  não 
atinge 
objetivos  

E2-. Gostaria de esclarecer 
que em partes concordo, 
porém, quando analisamos os 
resultados obtidos e algumas 
formas de clonagem 
(frequentes) no ambiente fico 
realmente me perguntando se 
não precisamos repensar um 
pouco mais sobre este 
processo 

que em partes 
concordo 
algumas formas de 
clonagem 
(frequentes) no 
ambiente fico 
realmente me 
perguntando se não 
precisamos repensar 
um pouco mais sobre 
este processo 

algumas 
formas de 
clonagem 

Avaliação na 
EAD não 
atinge 
objetivos 

E3- Porque muitas vezes em 
EAD os alunos conseguem 
copiar atividades feitas por 
outros alunos.  
 

EAD os 
alunos conseguem 
copiar atividades 
feitas por outros 
alunos. 

copiar 
atividades 

Avaliação na 
EAD  
não atinge 
objetivos 

E4- É muito difícil captar as 
subjetividades 

É muito difícil 
captar as 
subjetividades 

 Avaliação na 
EAD  
não  atinge 
objetivos 

E5- Sim, através da 
apresentação dos relatórios 
nos encontros presenciais 

Sim, através 
da apresentação dos 
relatórios nos 
encontros 
presenciais 

 Avaliação na 
EAD  
atinge 
objetivos 

E6- Nos fóruns de interação é 
possível identificar o grau de 
aprendizado do aluno. 
 

Nos fóruns de 
interação é possível 
identificar o grau de 
aprendizado do 
aluno. 

 Avaliação na 
EAD  atinge 
objetivos 
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E7- Depende da forma como é 
feita a avaliação. 

Depende da 
forma como é feita a 
avaliação. 

 Depende do 
foco avaliativo 
e não atinge 
objetivos 

E8- Infelizmente, na 
modalidade a distância muitos 
são os casos em que a 
tecnologia informatizada 
distorce a real situação de 
aprendizagem do aluno. Isso 
porque o acesso a muitas 
informações através da rede de 
Internet pode facilitar o plágio e 
a troca de arquivos entre os 
próprios colegas de turma.   

Infelizmente, 
na modalidade a 
distância muitos são 
os casos em que a 
tecnologia 
informatizada 
distorce a real 
situação de 
aprendizagem do 
aluno. Isso porque o 
acesso a muitas 
informações através 
da rede de Internet 
pode facilitar o plágio 
e a troca de arquivos 
entre os próprios 
colegas de turma.   

pode 
facilitar o 
plágio 

Avaliação na 
EAD não 
atinge 
objetivos 

E9- "São necessários ajustes 
em relação à metodologia 
utilizada para avaliação. É 
preciso que haja maior 
interação entre o tutor e os 
alunos. Muitas vezes algumas 
ferramentas utilizadas para 
avaliação não subsidia o tutor 
na hora de avaliar." 
 

"São 
necessários ajustes 
em relação à 
metodologia utilizada 
para avaliação. É 
preciso que haja 
maior interação entre 
o tutor e os alunos. 
Muitas vezes 
algumas ferramentas 
utilizadas para 
avaliação não 
subsidia o tutor na 
hora de avaliar." 

 

 Depende do 
foco  
avaliativo e 
não atinge 
objetivos 
 
 

E10- Não, pois principalmente 
nas tarefas mais simples 
identificamos um índice alto de 
cópias de outros trabalhos. 
 

Não, pois 
principalmente nas 
tarefas mais simples 
identificamos um 
índice alto de cópias 
de outros trabalhos. 

 

 Avaliação na 
EAD  não 
atinge 
objetivos 

E11- Se aplicada de maneira 
correta. a avaliação processual 
utilizada na EAD é eficaz por 
ser contínua e não pontual. 

Se aplicada 
de maneira correta. a 
avaliação processual 
utilizada na EAD é 
eficaz por ser 
contínua e não 
pontual. 

 Avaliação na 
EAD  atinge 
objetivos 
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E12- a metodologia da 
avaliação em EAD, em alguns 
casos pode não haver 
aprendizado, pois, quando 
falamos em relação às tarefas, 
pode haver clone e nesse 
sentido não há aprendizado. 
Mas em relação, às avaliações, 
fica difícil dependendo do tutor 
a distância. 

em alguns 
casos pode não 
haver aprendizado, 
pois, quando falamos 
em relação as 
tarefas, pode haver 
clone e nesse 
sentido não há 
aprendizado. Mais 
em relação, as 
avaliações, fica difícil 
dependendo do tutor 
à distância. 

pode haver 
clone 

Avaliação na 
EAD  não 
atinge 
objetivos 

 

IAD2  Ideias copiladas das entrevistas da pergunta dois. 
Pergunta -  2:  Em que enfoque avaliativo você se enquadra no processo ensino 
aprendizagem a distância? 
Objetivo: Conhecer os métodos utilizados para  avaliação do ensino-aprendizagem na 
EAD 
Síntese das ICs-   

 
Categoria: 

Entrevistado Expressões Chave 
- ECH 

Ancoragem 
- AC 

Categoria  

E1- Progressista - exatamente 
pelo fato de não se ter a 
presença com o aluno. 

de não se ter 
a presença com o 
aluno. 

 Progressista 

E2- Progressista - Acredito 
que podemos avaliar o aluno 
em todos os momentos, suas 
participações nos fóruns, seu 
empenho de esclarecimentos 
das dúvidas. 

avaliar o 
aluno em todos os 
momentos, 

 Progressista 

E3 - Tradicional - pois a 
avaliação tradicional, no meu 
pensamento é o que melhor se 
encaixa na modalidade EAD. 

é o que 
melhor se encaixa 
na modalidade EAD. 

 Tradicional 

E4 - Progressista - aqui 
usamos os Learning Vectors 
(LV) 

aqui usamos 
os Learning Vectors 
(LV) 

 Progressista 

E5- Progressista - as várias 
formas de interação em EAD 
me fornecem informações que 
posso refletir  acerca do 
desempenho, falhas, 
progressos, etc. 

as várias 
formas de interação 
em EAD me 
fornecem 
informações que 
posso refletir  acerca 
do desempenho, 
falhas, progressos, 
etc. 

 Progressista 
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E6- Progressista - A prova 
escrita é mais um meio de 
avaliar, porém não é o único e 
associados a outros meios de 
avaliação o aprendizado do 
aluno se tornará mais 
eficiente. 

- A prova 
escrita é mais um 
meio de avaliar, 
porém não é o único 
e associados a 
outros meios de 
avaliação o 
aprendizado do 
aluno se tornará 
mais eficiente. 

 Progressista 

E7- Libertador - Pois procuro 
mostrar aos alunos a 
importância da aprendizagem. 

Pois procuro 
mostrar aos alunos a 
importância da 
aprendizagem. 

 Libertador 

E8- Progressista - Notando a 
dificuldade dos cursos de 
EAD, deve-se considerar o 
esforço para aprendizagem 
como parte integrante da 
avaliação. 

Deve-se considerar 
o esforço para 
aprendizagem como 
parte integrante da 
avaliação 

 Progressista 

E9- Progressista - Busco 
através da interação, 
socialização no ambiente 
MOODLE subsídios para 
avaliar os alunos de forma 
mais concreta. O importante é 
cada passo, a qualidade no 
processo como um todo e não 
apenas uma "prova" no final 
da disciplina. 

O importante é cada 
passo, a qualidade 
no processo como 
um todo e não 
apenas uma "prova" 
no final da disciplina. 

 Progressista 

E10- Progressista - 
Acrescentaria a autoavaliação 
os demais processos, pois 
considero importante que os 
alunos pensem e reflitam 
sobre o seu processo de 
aprendizagem. 
E10- As modalidades 
utilizadas são adequadas, mas 
acredito que é necessário que 
os alunos aproveitem melhor 
as oportunidades que são 
oferecidas para que refaçam 
as atividades, não apenas 
para melhorar a nota obtida, 
mas principalmente para que 
possam aprender mais. 
 

Considero 
importante que os 
alunos pensem e 
reflitam sobre o seu 
processo de 
aprendizagem. 
Aproveitem melhor 
as oportunidades 
que são oferecidas 
para que refaçam as 
atividades, não 
apenas para 
melhorar a nota 
obtida, mas 
principalmente para 
que possam 
aprender mais. 

 

 Progressista 

E11- Progressista - O 
importante é ter uma 
continuidade no processo 

Continuidade no 
processo educativo 
diagnosticando erros 

 Progressista 
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educativo, diagnosticando 
erros e deficiências a qualquer 
momento e depois de uma 
reflexão a respeito, buscar 
soluções. 

e deficiência. 

E12- Tradicional -   O processo 
educativo é o tradicional, pois 
há a cobrança em si, no 
sentido de exigir e reprovar. 

O processo 
educativo é o 
tradicional, pois há a 
cobrança em si, no 
sentido de exigir e 
reprovar. 

 Tradicional 

 

IAD3  Ideias copiladas das entrevistas da pergunta três. 
Pergunta  3: Como você classifica a sua avaliação na educação a distância? 
 
Objetivos:  Explicitar o processo de avaliação pelos docentes da Educação a 
Distância 
Síntese das ICs-   

 
Categoria: 

Entrevistado Expressões Chave 
- ECH 

Ancoragem 
- AC 

Categoria  

 E1- Formativa - desta maneira 
a aprendizagem é mais 
satisfatória. 

a aprendizagem é 
mais satisfatória. 

 Formativa 

E2- Formativa - ... 
  Formativa 

E3- Diagnóstica - acredito que a 
avaliação além de diagnóstica 
tem que ser contínua. 

a avaliação alem de 
diagnóstica tem que 
ser contínua. 

 Diagnóstica 

E4- Formativa - formativa pois 
regula, a aprendizagem e é 
contínua 

é contínua  Formativa 

E5- Formativa - a formativa nos 
leva, agir de modo reflexivo 
constantemente. 

nos leva agir de 
modo reflexivo 
constantemente. 

 Formativa 

E6- A mesclagem das formas - 
Formativa, Somativa e 
Diagnóstica são importantes na 
avaliação do ensino em 
qualquer modalidade. 

A mesclagem 
são importantes na 
avaliação do ensino 
em qualquer 
modalidade 

 Formativa, 
Somativa e 
Diagnóstica 

E7- Formativa - Pois sempre 
que corrijo uma atividade 
preciso para os alunos se auto 
avaliarem. 

os alunos auto 
avaliarem 

 Formativa 

E8- Formativa- Ao avaliar os 
principais tópicos do conteúdo 
abordado, pode-se perceber 
qualitativamente e 
quantitativamente a 

Ao avaliar os 
principais tópicos do 
conteúdo abordado, 
pode-se perceber 
qualitativamente e 

 Formativa 
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aprendizagem. quantitativamente a 
aprendizagem 

E9- Diagnóstica- Na avaliação 
diagnóstica nós, professores, 
podemos encontrar maior apoio 
para que a avaliação seja 
contínua, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos. 

prevalência dos 
aspectos 
qualitativos sobre os 
quantitativos. 

 Formativa 

E10- Formativa- Das três 
opções apresentadas, diria que 
a primeira é a que mais se 
aproxima do processo realizado, 
mas entendo que alguns 
aspectos ainda precisam ser 
aprimorados para que a 
avaliação realizada seja 
realmente formativa. 

entendo que alguns 
aspectos ainda 
precisam ser 
aprimorados 

 Formativa 

E11- Formativa- O importante é 
ter uma continuidade no 
processo educativo, 
diagnósticando erros e 
deficiências a qualquer 
momento e depois de uma 
reflexão a respeito, buscar 
soluções. 

continuidade no 
processo educativo 

 Formativa 

  E12- Formativo, pois a partir do 
momento em que há dificuldade 
e não entendimento de um certo 
conteúdo, o tutor a distância tem 
a autorização de dar feedback 
até que o aluno possa chegar ao 
aprendizado. 
Deveria haver mais aulas 
presenciais, pois assim o tutor 
pode conhecer o aluno e futuro 
aluno como um todo. 

feedback até que o 
aluno possa chegar 
ao aprendizado. 
Deveria ter mais 
aulas presenciais, 

 Formativa 

Pergunta  4: Segundo sua opinião quais são as ferramentas mais adequados para 
avaliar a aprendizagem na modalidade do ensino a distância? O que você conhece 
desta plataforma  MOODLE. 
 
Objetivos:  Descrever a metodologia de ensino-aprendizagem na EAD através do 
AVA. 
 
Síntese das ICs-   

 
Categoria: 

IAD4  Ideias copiladas das entrevistas da pergunta quatro. 
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Entrevistado Expressões Chave 
- ECH 

Ancoragem - 
AC 

Categoria  

E1-  fóruns, chats, tarefas . 
fóruns, chats, 
tarefas 

 Mista 

E2- Infelizmente a prova. 
Infelizmente a 
prova. 

 Assincrona 

E3- Utilizar todos os tipos de 
instrumentos possíveis e todos os 
critérios estabelecidos pela 
instituição de ensino. 
Ambiente virtual de 
aprendizagem utilizada pela 
uab/ifce que proporciona aos 
alunos uma boa forma de 
aprendizagem. 

Utilizar todos os 
tipos de 
instrumentos 
possíveis e todos 
os critérios 
estabelecidos pela 
instituição de 
ensino. 

 Mista 

E4- Aqueles que propiciem 
feedbacks constantes 
- plataforma gratuita de 
gerenciamento da aprendizagem 

- plataforma gratuita 
de gerenciamento 
da aprendizagem 

 Mista  

E5- Todas as formas de interação 
no ambiente   assim como os 
encontros presenciais 

Todas as formas de 
interação no 
ambiente   assim 
como os encontros 
presenciais 

 Mista 

E6- LVs.Fóruns. 
LVs.Fóruns.  Síncrona  

E7- Chat,Wiki e fórum 
-Ambiente virtual de 
aprendizagem. 

- Chat,Wiki e fórum 
 

 Mista 

E8- Atividades, produção própria 
no fórum, interações com 
colegas, avaliações parciais. 
O MOODLE, dentre outras 
aplicações, é o ambiente virtual 
utilizado no curso de Licenciatura 
em Matemática do IFCE. Ele é a 
sala de aula virtual para os 
alunos e tutores. Nele são 
disponibilizados o conteúdo 
teórico, atividades e fóruns de 
discussão. 

Atividades, 
produção própria no 
fórum, interações 
com colegas, 
avaliações parciais. 
 
O MOODLE, dentre 
outras aplicações, é 
o ambiente virtual 
utilizado no curso 
de Licenciatura em 
Matemática do 
IFCE. Ele é a sala 
de aula virtual para 
os alunos e tutores. 
Nele são 
disponibilizados o 
conteúdo teórico, 
atividades e fóruns 
de discussão.   

 Misto 
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E9- Através de chats LV.  Ou 
utilizando outros mecanismos 
onde os alunos possam interagir 
com o professor e demais 
colegas em tempo real ( para 
evitar o plágio). 
- Lugar onde se buscam 
informações, troca de 
conhecimentos.  
É um espaço (ambiente virtual de 
aprendizagem) onde, de forma 
síncrona ou assíncrona, podemos 
estudar, ampliar nossas 
aprendizagens. 

Através de chats 
LV.  Ou utilizando 
outros mecanismos 
onde os alunos 
possam interagir 
com o professor e 
demais colegas em 
tempo real ( para 
evitar o plágio). 
 

 
Lugar onde se 
buscam 
informações troca 
de conhecimentos.  
É um espaço ( 
ambiente virtual de 
aprendizagem) 
onde, de forma 
síncrona ou 
assíncrona, 
podemos estudar, 
ampliar nossas 
aprendizagens. 

 Síncrona 

E10- As modalidade utilizadas 
são adequadas, mas acredito que 
é necessário que os alunos 
aproveitem melhor as 
oportunidades que são oferecidas 
para que refaçam as atividades, 
não apenas para melhorar a nota 
obtida, mas principlamente para 
que possam aprender mais. 
A plataforma MOODLE abriga os 
cursos de formação a distância, 
como por exemplo os cursos de 
graduação. Ele permite a 
interação entre tutores e alunos, 
a postagem de tarefas, dentre 
outros. 

A plataforma 
MOODLE abriga os 
cursos de formação 
a distância, como 
por exemplo os 
cursos de 
graduação. Ele 
permite a interação 
entre tutores e 
alunos, a postagem 
de tarefas, dentre 
outros. 

  

E11- Quiz, Fóruns e atividades. 
- Plataforma utilizada pelo IFCE 

- Quiz, Fóruns e 
atividades 

 

 Assíncrona  

 E12- Deveriam ter mais aulas 
presenciais, pois assim o tutor 
pode conhecer o aluno e futuro 
aluno como um todo. 
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IAD5  Ideias copiladas das entrevistas da pergunta cinco. 
Pergunta  5: Descreva o que é um AVA e o que é possível fazer  utilizando o 
ambiente? 
 
Objetivos:  Descrever a metodologia de ensino-aprendizagem na EAD através do 
AVA. 
Síntese das ICs-   

 
Categoria: 

Entrevistado Expressões 
Chave - ECH 

Ancoragem 
- AC 

Categoria  

E1- é um ambiente de 
informática voltado para a 
aprendizagem. 
desde que você seja bem 
trabalhado pelos cursos 
preparatórios para tutor que não 
somos, e tendo uma pequena 
noção de informática. Você, 
como professor tutor consegue 
amenizar as dificuldades dos 
alunos. 

é um ambiente de 
informática voltado 
para a 
aprendizagem. 
 
bem trabalhado 
pelo cursos 
preparatórios 
consegue 
amenizar as 
dificuldasdes dos 
alunos. 

 AVA  
limitações 
 
 

E2- AVA é um local onde 
podemos vivênciar todo o 
contexto de um curso seja de 
graduação e/ou pós, deste das 
necessidades acadêmicas 
(secretaria, conteúdo) como 
financeira. Sobre aprendizagem 
especificamente é onde obtemos 
todos os recursos para agregar o 
nosso conhecimento. 
Tudo.Pesquisa, troca de 
informação 

curso seja de 
graduação e/ou 
pos 
 
obtemos todos os 
recursos para 
agregar o nosso 
conhecimento. 

 AVA -
possibilidades 

E3- Local onde os alunos podem 
desenvolver e adquirir novos 
conhecimentos, tendo um 
mediador para facilitar os seus 
estudos. 
Trabalhar da melhor maneira 
possível para um bom 
rendimento do aluno. 

um mediador para 
facilitar os seus 
estudos. 
um bom 
rendimento do 
aluno. 

 AVA -
possibilidades 

E4- Uma sala de aula virtual, que 
pode ser interativa, utilizada para 
gerenciamento e 
acompanhamento da 
aprendizagem 
- Tudo aquilo que possibilita 
aprendizagens 

Uma sala de aula 
virtual, que pode 
ser interativa 
possibilita 
aprendizagens 

 AVA -
possibilidades 
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E5- Ambiente no qual o ensino 
aprendizagem pode se 
desenvolver e atingir seus 
objetivos efetivamente 
Estudar, informar, avaliar, 
interagir, realizar feedback 

atingir seus 
objetivos 
efetivamente 
Estudar, informar, 
avaliar, interagir, 
realizar feedback 

 AVA -
possibilidades 

E6- O AVA é a sala de aula 
virtual. Nela os participantes 
contribuem para o ensino-
aprendizado dos alunos. 
Ensinar. Aprender. 

Ensinar. Aprender.  AVA -
possibilidades 

E7- Local de interação entre  
tutor e aluno. 
Ambiente virtual de 
aprendizagem. 

Local de interação 
entre tutor e aluno. 

 AVA -
possibilidades 

E8- É a sala de aula virtual para 
os alunos e tutores. Nele são 
disponibilizados o conteúdo 
teórico, atividades e fóruns de 
discussão.   
Discutir, aprender e interagir. 

 
 
 
 
Discutir, aprender 
e interagir. 

 AVA -
possibilidades 

E9- Lugar onde se pode adquir, 
transmitir e compartilhar 
informações e conhecimentos, 
proporcionando aos seus 
usuários autonomia e 
flexibilidade. 
Socialização dos conhecimentos, 
interação professor - aluno. 
Busca de novos 
aprendizados.Troca de 
informações relevantes para o 
processo de aprendizagem.. 

Lugar onde se 
pode adquir, 
transmitir e 
compartilhar 
informações e 
conhecimentos, 
proporcionando 
aos seus usuários 
autonomia e 
flexibilidade. 
Socialização dos 
conhecimentos 

 AVA -
possibilidades 

E10- Um ambiente virtual de 
aprendizagem que buscar, 
facilitar o acesso à 
aprendizagem, seja utilizando 
softwares, Internet, sites, portais 
dentre outros mecanismos que 
facilitem o acesso à informação 
e ao processo de aprendizagem 
para todos nós. 
Muita coisa, entretanto acho que 
preciso auxiliar melhor os alunos 
para que estes explorem mais as 
possibilidades ofertadas. 

softwares, Internet, 
sites, portais 
dentre outros 
mecanismos que 
facilite o acesso a 
informação e ao 
processo de 
aprendizagem 
preciso auxiliar 
melhor os alunos 

 AVA  
limitações 
 

 

11- É um espaço on line onde 
professores e alunos podem 
vivênciar uma nova prática 
didática, não necessariamente 
precisando estar no mesmo 
espaço fisico e de tempo 

nova prática 
didática 
Postar aulas, 
realizar avaliações, 
etc 

 AVA -
possibilidades 
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Postar aulas, realizar avaliações, 
etc 

 E12- é o espaço que temos para 
interagir, apesar da distância 
entre ambas e, acima de tudo, 
pode aprender muito mais. 
Fazer com que os mesmos 
cresçam o nível de pesquisa e 
estejam aptos a trabalhar com 
sua realidade, mas sempre com 
o poder questionar. Além de 
aprender muito mais pela área 
escolhida. 

aprender muito 
mais. 

 
 

poder questionar 

 AVA -
possibilidades 
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ANEXO 4 - IDEIAS COMPILADAS - 2  

IAD1  Ideias copiladas das entrevistas da pergunta um (1) por agrupamento. 
Pergunta- 1  
A metodologia de avaliação consegue identificar o nível de 

conhecimento do aluno 
 
Agrupamento A - Atinge os objetivos avaliativos 
 
Entrevistados  E5, E6, E11 
 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC1 

Sim, através da apresentação dos 
relatórios nos encontros presenciais 
Nos fóruns de interação é possível 
identificar o grau de aprendizado do 
aluno. 
Se aplicada de maneira correta. a 
avaliação processual utilizada na EAD 
é eficaz por ser contínua e não pontual 

 Sim, nos fóruns de interação é 
possível identificar o grau de 
aprendizado do aluno, através da 
apresentação dos relatórios e nos 
encontros presenciais. A avaliação 
processual utilizada na EAD é eficaz 
por ser contínua e não pontual se 
aplicada de maneira correta. 

Agrupamento B- Não atinge os objetivos avaliativos 
 

Entrevistados: E1, E2, E3, E4, E7, E8, E9, E10, E12 
 
EXPRESSÕES-CHAVE 
 

DSC1 

 
Acho que não pelo fato de não se 
usarem, todas as ferramentas que se 
tem disponível para o atendimento ao 
aluno. 
que em partes concordo 
algumas formas de clonagem 
(frequentes) no ambiente fico 
realmente me perguntando se não 
precisamos repensar um pouco mais 
sobre este processo 
EAD os alunos conseguem copiar 
atividades feitas por outros alunos. 
É muito difícil captar as subjetividades 
Infelizmente, na modalidade a 
distância muitos são os casos em que 
a tecnologia informatizada distorce a 
real situação de aprendizagem do 
aluno. Isso porque o acesso a muitas 
informações, através da rede de 
Internet, pode facilitar o plágio e a 

Infelizmente, na modalidade a 
distância, muitos são os casos em 
que a tecnologia informatizada 
distorce a real situação de 
aprendizagem do aluno. Isso porque o 
acesso a muitas informações, através 
da rede de Internet, pode facilitar o 
plágio e a troca de arquivos entre os 
próprios colegas de turma. Nas 
tarefas mais simples identificamos um 
índice alto de cópias de outros 
trabalhos, em alguns casos, pode não 
haver aprendizado. Em relação as 
avaliações ficam difíceis dependendo 
do tutor que está preso a dar uma 
nota e também porque na EAD há 
muitas possibilidades de plágios ou 
paráfrases de opiniões de outras 
pessoas. 
São necessários ajustes em relação à 
metodologia utilizada para avaliação. 
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troca de arquivos entre os próprios 
colegas de turma.   

Não, pois principalmente nas 
tarefas mais simples identificamos um 
índice alto de cópias de outros 
trabalhos. 

em alguns casos pode não 
haver aprendizado, pois, quando 
falamos em relação as tarefas, pode 
haver clone e nesse sentido não há 
aprendizado. Mais em relação, as 
avaliações, fica difícil dependendo do 
tutor à distância. 

Creio que não pq ainda está 
presa a dar uma nota e tbm pq na 
EAD há muitas possibilidades de 
plágios ou paráfrases de opiniões de 
outras pessoas. 
Depende da forma como é feita a 
avaliação. 

"São necessários ajustes em 
relação à metodologia utilizada para 
avaliação. É preciso que haja maior 
interação entre o tutor e os alunos. 
Muitas vezes algumas ferramentas 
utilizadas para avaliação não 
subsidiam o tutor na hora de avaliar." 

 

É preciso que haja maior interação 
entre o tutor e os alunos. Muitas 
vezes algumas ferramentas utilizadas 
para avaliação não subsidiam o tutor 
na hora de avaliar. Depende da forma 
como é feita a avaliação 
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IAD2  Ideias copiladas das entrevistas da pergunta dois(2) por agrupamento. 

Pergunta 02  Em que enfoque avaliativo você se enquadra no 
processo ensino aprendizagem a distância? 

 
      Agrupamento A - Progressista 
 
      Entrevistados: E1, E2, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11 
 

EXPRESSÕES-CHAVE 
 

DSC1 

E não se ter a presença com o aluno. 
Avaliar o aluno em todos os 
momentos, 
aqui usamos os Learning Vectors (LV) 
as várias formas de interação em EAD 
me fornecem informações que posso 
refletir  acerca do desempenho, falhas, 
progressos, etc. 
- A prova escrita é mais um meio de 
avaliar, porém não é o único e 
associados a outros meios de 
avaliação o aprendizado do aluno se 
tornará mais eficiente. 
Deve-se considerar o esforço para 
aprendizagem como parte integrante 
da avaliação 
O importante é cada passo, a 
qualidade no processo como um todo 
e não apenas uma "prova" no final da 
disciplina 

considero importante que os 
alunos pensem e reflitam sobre o seu 
processo de aprendizagem. 
aproveitem melhor as oportunidades 
que são oferecidas para que refaçam 
as atividades, não apenas para 
melhorar a nota obtida, mas 
principlamente para que possam 
aprender mais. 
continuidade no processo educativo 
diagnósticando erros e deficiencias 
 

As várias formas de interação em 
EAD  fornecem informações acerca 
do desempenho, falhas e progresso. 
É importante que os alunos pensem e 
reflitam sobre o seu processo de 
aprendizagem, aproveitem melhor as 
oportunidades que são oferecidas 
para que refaçam as atividades, não 
apenas para melhorar a nota obtida, 
mas principalmente para que possam 
aprender mais. A prova escrita é mais 
um meio de avaliar, porém não é o 
único e associado a outros meios de 
avaliação, o aprendizado do aluno se 
tornará mais eficiente. Diagnosticando 
erros e deficiências. Deve-se 
considerar o esforço para 
aprendizagem como parte integrante 
da avaliação, o importante é cada 
passo, a qualidade no processo como 
um todo e não apenas uma "prova" no 
final da disciplina. 
 
 
 

Agrupamento B  Tradicional 
 
 
Entrevistados: E3, E12 

       EXPRESSÕES-CHAVE  
DSC1 
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é o que melhor se encaixa na 
modalidade EAD. 
- O processo educativo é o tradicional, 
pois há a cobrança em si, no sentido 
de exigir e reprovar 

O processo educativo é o tradicional, 
pois há cobrança em si, no sentido de 
exigir e reprovar. Esta forma avaliativa 
é a melhor que se encaixa na 
modalidade EAD. 
 

      Agrupamento C- Libertador 
      Entrevistados: E7 
     EXPRESSÕES-CHAVE 
 

DSC1 

 
Pois procuro mostrar aos alunos a 
importância da aprendizagem 

Procuro mostrar aos alunos a 
importância da aprendizagem. 

 
IAD3  Ideias copiladas das entrevistas da pergunta três(3) por agrupamento. 

Pergunta 03 - Como você classifica a sua avaliação na educação a distância? 
        Agrupamento A- Formativa 
 
 
        Entrevistados: E1, E2, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11, E12 

EXPRESSÕES-CHAVE 
 

DSC1 

 
a aprendizagem é mais satisfatória. 
é contínua 
nos leva, agir de modo reflexivo 
constantemente 
os alunos auto avaliarem 
Ao avaliar os principais tópicos do 
conteúdo abordado, pode-se perceber 
qualitativamente e quantitativamente a 
aprendizagem 
prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos. 
entendo que alguns aspectos ainda 
precisam ser aprimorados 
continuidade no processo educativo 

feedback até que o aluno possa 
chegar ao aprendizado. 
Deveria ter mais aulas presenciais, 

Ao avaliar os principais tópicos do 
conteúdo abordado, pode-se perceber 
qualitativamente e quantitativamente a 
aprendizagem, prevalecendo a 
avaliação qualitativa sobre a 
quantitativa. Alguns aspectos ainda 
precisam ser aprimorados. Deveria ter 
mais aulas presenciais, buscando um  
feedback até que o aluno possa 
chegar ao aprendizado. A 
aprendizagem é mais satisfatória, 
contínua, nos leva a agir de modo 
reflexivo permitindo que os alunos se 
auto  avaliem. 
 
 
 

        Agrupamento B: Diagnóstica 
 
        Entrevistados: E3 

EXPRESSÕES-CHAVE DSC1 
a avaliação alem de diagnóstica tem 
que ser contínua. 

a avaliação alem de diagnóstica tem 
que ser contínua. 

        Agrupamento C: Formativa, Somativa e Diagnóstica 



106 

 

 
        Entrevistados: E6 

A mesclagem 
é importantes na avaliação do 

ensino em qualquer modalidade 

DSC1 
A mesclagem é importantes na 

avaliação do ensino em qualquer 
modalidade 

 
IAD4  Ideias copiladas das entrevistas da pergunta quatro(4) por agrupamento. 

Pergunta 04 - Segundo sua opinião quais são as ferramentas mais adequados 
para avaliar a aprendizagem na modalidade do ensino a distância? O que você 
conhece desta plataforma  MOODLE. 
 
        Agrupamento A:  Assíncrona 
 
        Entrevistados:  E2, E11 

EXPRESSÕES-CHAVE 
 

DSC1 

Infelizmente a prova 
- Quiz, Fóruns e atividades 
 
 

Infelizmente a prova, Quiz, Fóruns e 
atividades. 
 

        Agrupamento B: Síncrona 
 
Entrevistados: E6, E9 

EXPRESSÕES-CHAVE 
 

DSC1 

LVs.Fóruns. 
Através de chats LV.  Ou utilizando 
outros mecanismos onde os alunos 
possam interagir com o professor e 
demais colegas em tempo real ( para 
evitar o plágio). 
 

Através de chats, LVs., Fóruns. ou 
utilizando outros mecanismos onde os 
alunos possam interagir com o 
professor e demais colegas em tempo 
real ( para evitar o plágio). 
 

        Agrupamento C:  Mista 
 
 
        Entrevistados: E1, E3, E4, E5, E7, E8,  

EXPRESSÕES-CHAVE 
 

DSC1 

  

fóruns, chats, tarefas 
Utilizar todos os tipos de instrumentos 
possíveis e todos os critérios 
estabelecidos pela instituição de 
ensino 
Aqueles que propiciem feedbacks 
constantes 

 
Todas as formas de interação no 
ambiente que propiciem feedbackss, 
entre elas: tarefas, atividades, fóruns, 
chats, Wiki,  interações com colegas, 
avaliações parciais, assim como os 
encontros presenciais.  
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Todas as formas de interação no 
ambiente   assim como os encontros 
presenciais 
Chat,Wiki e fórum 
Atividades, produção própria no fórum, 
interações com colegas, avaliações 
parciais. 

 
O MOODLE, dentre outras aplicações, 
é o ambiente virtual utilizado no curso 
de Licenciatura em Matemática do 
IFCE. Ele é a sala de aula virtual para 
os alunos e tutores. Nele são 
disponibilizados o conteúdo teórico, 
atividades e fóruns de discussão.   
 

 
O MOODLE, dentre outras aplicações, 
é o ambiente virtual utilizado no curso 
de Licenciatura em Matemática do 
IFCE. Ele é a sala de aula virtual para 
os alunos e tutores. Nele são 
disponibilizados o conteúdo teórico, 
atividades e fóruns de discussão 

 
  
 
 

 
IAD5  Ideias copiladas das entrevistas da pergunta cinco(5) por agrupamento. 

Pergunta 5: O que você conhece desta plataforma  MOODLE.. 
 
        Agrupamento A: Conceito  
 
        Entrevistados:  E3,E4,E8 

EXPRESSÕES-CHAVE 
 

DSC1 

O MOODLE, dentre outras aplicações, 
é o ambiente virtual utilizado no curso 
de Licenciatura em Matemática do 
IFCE. Ele é a sala de aula virtual para 
os alunos e tutores. Nele são 
disponibilizados o conteúdo teórico, 
atividades e fóruns de discussão.   
Lugar onde se buscam informações, troca 
de conhecimentos.  
É um espaço (ambiente) virtual de 
aprendizagem onde, de forma síncrona ou 
assíncrona, podemos estudar, ampliar 
nossas aprendizagens. 
- plataforma gratuita de gerenciamento da 
aprendizagem 

O MOODLE, plataforma gratuita de 
gerenciamento da aprendizagem, ele é a 
sala de aula virtual para os alunos e 
tutores. É um espaço ( ambiente) virtual 
de aprendizagem onde, de forma 
síncrona ou assíncrona, podemos 
estudar, ampliar nossas aprendizagens,  
onde são  disponibilizados o conteúdo 
teórico,as atividades e fóruns de 
discussão. Lugar onde se buscam 
informações troca de conhecimentos. É o 
ambiente virtual utilizado no curso de 
Licenciatura em Matemática do IFCE. 
  
 

Pergunta 05 - Descreva o que é um AVA e o que é possível fazer utilizando o 
ambiente?. 
 
        Agrupamento A: Possibilidades  
 
        Entrevistados:  E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11, E12 

EXPRESSÕES-CHAVE 
 

DSC1 
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curso seja de graduação e/ou 
pos 

 
obtemos todos os recursos para 
agregar o nosso conhecimento. 

um mediador para facilitar os 
seus estudos. 
um bom rendimento do aluno. 

Uma sala de aula virtual, que 
pode ser interativa 
possibilita aprendizagens 

atingir seus objetivos 
efetivamente 
Estudar, informar, avaliar, interagir, 
realizar feedback 
Ensinar. Aprender. 
Local de interação ente tutor e aluno. 
Discutir, aprender e interagir. 

Lugar onde se pode adquir, 
transmitir e compartilhar informações e 
conhecimentos, proporcionando aos 
seus usuários autonomia e 
flexibilidade. 
Socialização dos conhecimentos 

nova prática didática 
 

Postar aulas, realizar avaliações, etc 
aprender muito mais. 
poder questionar 

Lugar onde se pode adquirir, 
transmitir e compartilhar informações 
e conhecimentos, proporcionando aos 
seus usuários autonomia e 
flexibilidade com a interação entre 
tutor e alunos. Uma sala de aula 
virtual, que pode ser interativa 
possibilitando a aprendizagem através 

permeando 
a socialização dos conhecimentos 
através do ensinar e aprender. 
Possibilita um bom rendimento do 
aluno seja nos cursos de graduação e 
pós graduação, obtêm todos os 
recursos para agregar o 
conhecimento do  mediador e do 
aluno. Comporta: ensinar, estudar, 
informar, avaliar, discutir, interagir, 
questionar e aprender muito mais. 
 

 
 

        Agrupamento B:  Percalços 
        Entrevistados: E1, E10 

EXPRESSÕES-CHAVE 
 

DSC1 

É um ambiente de informática 
voltado para a aprendizagem. 

 
Bem trabalhado pelos cursos 

preparatórios 
consegue amenizar as dificuldasdes 
dos alunos. 

Softwares, Internet, sites, 
portais dentre outros mecanismos que 
facilite o acesso a informação e ao 
processo de aprendizagem 

 
 

preciso auxiliar melhor os alunos 

É um ambiente de informática voltado 
para a aprendizagem, no entanto, o 
tutor bem trabalhado pelos cursos 
preparatórios, consegue amenizar as 
dificuldades dos alunos. Precisa 
auxiliar melhor os alunos no uso das 
ferramentas como os softwares, 
Internet, sites, portais dentre outros 
mecanismos que facilitem o acesso à 
informação e ao processo de 
aprendizagem. 
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IAD 3  Ancoragem 
 

Pergunta- 1  A  metodologia de avaliação consegue  identificar o nível 
de conhecimento do aluno 
 
      Agrupamento B- Não atinge os objetivos avaliativos 

 
Entrevistados: E2, E3, E10, E12 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC1 

Algumas formas de clonagem 

copiar atividades 

pode facilitar o plágio 

pode haver clone 

Pode facilitar o plágio, a  clonagem 

e copiar atividades.  

 
 


