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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as potencialidades dos recursos 
disponíveis nos ambientes virtuais de ensino para a prática avaliativa, a fim de obter 
subsídios para a construção de ferramentas que auxiliem o professor a avaliar a 
aprendizagem dos alunos no contexto da EaD. Para tanto, analisamos os recursos 
disponibilizados pela plataforma VirtusClass para o processo avaliativo. Tal 
ambiente foi utilizado no curso de Pós-graduação Lato Sensu, na modalidade a 
distância, o qual participamos ministrando a disciplina Avaliação da Aprendizagem 
em EaD. Realizamos, portanto, a análise do conteúdo das interações resultantes do 
uso de ferramentas síncrona (Sala de Bate-papo) e assíncronas (Mural Virtual, 
Central de Documentos e Correio Eletrônico). Os resultados sinalizam que a análise 
das mensagens da Sala de Bate-papo possibilita identificar concepções e 
dificuldades dos participantes a respeito dos assuntos estudados, que são 
expressos de forma espontânea durante a conversação. As mensagens do Mural 
Virtual e Central de Documentos foram, em sua maioria, respostas às tarefas 
avaliativas, apresentando-se portanto em forma de textos longos e fundamentados 
na literatura consultada. Dessa forma, os dados gerados por essas ferramentas 
também possibilitam analisar a compreensão dos aprendizes sobre os assuntos 
abordados, mas não favorecem a discussão no ambiente além de dificultar a tarefa 
do avaliador, na emissão de pareceres individuais. Concluímos que, para uma 
avaliação contínua em EaD on-line, o ambiente virtual de aprendizagem adotado 
pode contribuir  não só possibilitando uma maior interação entre os envolvidos no 
processo educativo, mas também na emissão de relatórios sobre o material 
resultante dessas interações. Contudo, dependendo do nível de interatividade 
incentivado no desenvolvimento da disciplina, o material gerado pode ser muito 
extenso e, nesse caso, sentimos falta de recursos que nos auxiliem na seleção e 
análise qualitativa desses registros.  
 
Palavras chaves: avaliação, educação a distância, ambientes virtuais. 
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ABSTRACT 

 

 

This research analyzed the potentialities of tools available on virtual learning 
environments to support teacher evaluation practices, in order to obtain information 
to unable construction of tools to allow students’ learning evaluation in on-line 
distance education. In this sense, we analyzed the tools available in VirtusClass 
platform. The data was collected from a discipline of a Pos-graduation course, in a 
master level, in a distance learning modality. The discipline was Evaluation of 
Learning in EaD. We analyzed the content of interactions from the use of synchrony 
tools (chats) and asynchrony (forum, upload document center and emails). The 
analysis of the chat messages allowed the teachers to identify students’ conceptions 
and difficulties of the studied theme. The messages were spontaneously expressed 
by them along the chats. The messages of forum and documents uploaded mainly 
contained their answer to the evaluation tasks, presented by long texts funded on the 
course literature. Thus, the data from these tools also enable the teacher to access 
the learner understanding of the studied contents, but did not facilitate discussion in 
the environment, it also made evaluation activity harder in the sense of preparing 
individual evaluative note. We concluded that the virtual learning environment can 
help continuous evaluation in online EaD, not only allowing more interaction among 
the subjects involved, but also on the emission of rapports about the material 
resulting from the interaction. Nonetheless, depending on the level of interaction 
encouraged along the course, the material generated can be too long and, in this 
case, we miss tools to allow selection and analysis of qualitative registers.  
 
Key-words: Learning evaluation, Distance Education, Distance Learning, virtual 
learning environment, Formative Evaluation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as potencialidades de 

recursos disponíveis nos ambientes virtuais de ensino para a prática avaliativa, a fim 

de obter subsídios para a construção de ferramentas que auxiliem o professor a 

avaliar a aprendizagem dos alunos no contexto da Educação a Distância (EaD) 

mediada pela Internet. 

Com o desenvolvimento acelerado das tecnologias da informação e 

comunicação, em especial da Internet, um número cada vez maior de pessoas 

acessam a rede de computadores para os mais diversos fins, seja para pesquisar,  

comunicar-se com outras pessoas, trabalhar, estudar, ou simplesmente por lazer. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad, 2006) bens 

como rádio e televisão estão presentes na maioria das residências brasileiras: 

87,9% dos domicílios pesquisados tinham rádio e 93% televisão e esses percentuais 

apresentavam diferenças pequenas entre as regiões brasileiras. Por outro lado,  

quando se tratava da existência de computador no domicílio, apesar de sua 

popularização nas últimas décadas, apenas 22,1% dos entrevistados possuíam esse 

bem e se restringirmos a computadores com acesso a Internet, esse número diminui 

para 16,9%. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

responsável pela pesquisa, os resultados indicavam fortes desigualdades regionais 

de modo que os percentuais alcançados no Sudeste (29,2% domicílios com 

computadores e 23,1% com acesso a Internet) ficavam em torno do triplo dos 
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percentuais observados no Norte (9,8% e 6,0%, respectivamente) e Nordeste (9,7% 

e 6,9%).  

Dados como esses nos remetem a refletir sobre a necessidade de 

políticas públicas que possibilitem que um número maior de brasileiros tenham 

acesso a computadores conectados a Internet. Nesse sentido, o governo federal tem 

executado e apoiado, desde o ano de 2003, ações de inclusão digital por meio de 

diversos programas e órgãos, como o Programa Brasileiro de Inclusão Digital 

(PBID), que envolve a atuação de diversos ministérios, como o das Comunicações, 

da Ciência e Tecnologia e do Planejamento.  

Projetos como “Cidadão Conectado – Computador para Todos” (Alvarez, 

2005) – que tem como objetivo proporcionar condições especiais de financiamento 

às empresas de comércio varejista desde que essas empresas ofereçam condições 

especiais de preço do produto – e a implantação de Telecentros (espaços com 

computadores conectados à Internet que oferece o uso livre dos equipamentos além 

de cursos de informática e oficinas especiais) têm contribuído para um maior acesso 

da população à rede de computadores. Contudo, o acesso à Internet em centros 

públicos como Telecentros ainda é modesto, passou de 3% para 6%, de 2006 para 

2007 enquanto o acesso de LAN house (acesso pago) saltou de 30% em 2006 para 

49% em 2007, passando à frente do acesso domiciliar que se manteve estável em 

40%, conforme resultados apresentado na 3ª Pesquisa Sobre Uso das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação no Brasil (TIC Domicílios 2007). 

O fato é que, embora o computador ainda não esteja tão presente nos 

lares das pessoas como os aparelhos de tv estão hoje em dia, em todo o mundo 

vemos um crescimento cada vez mais notável de computadores pessoais 

interligados a rede de Internet. Nesse cenário surge um novo espaço de 
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comunicação, de organização, de informação, de conhecimento: o ciberespaço. 

Lévy (1999) nos chama a atenção de que esse espaço cibernético é um terreno 

onde está funcionando a humanidade, considerando o ciberespaço como “espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias 

dos computadores” (LÉVY, 1999, p. 92) 

Em meio a esse ciberespaço, desenvolveu-se também um conjunto de 

novas práticas, atitudes, modos de pensamento e de valores, o qual denominamos 

cibercultura. Todo esse cenário tem originado uma transformação no âmbito da 

informação e comunicação, que estão cada vez mais informatizadas, permitindo 

emergir uma nova forma do ser humano  relacionar-se com o saber. Isso porque, no 

ciberespaço, o saber ganha plasticidade, à medida que é interativo e que cada 

pessoa tem a possibilidade de se tornar uma emissora, de transformá-lo. Neste 

contexto, as informações disponibilizadas nesse ciberespaço não devem ser 

tomadas como conhecimento, mas podem ser transformadas em conhecimento a 

medida em que as mensagens não são estáticas, mas um potencial de mensagens, 

que, dependendo de quem vai utilizá-las, pode assumir direções diferentes dentro 

dessa rede de informações. Nesse sentido, uma criticidade sobre as informações 

acessadas podem gerar conhecimento, conforme ressalta Baccega (2007): 

O conhecimento é um processo que prevê a condição de reelaborar o que 
vem como um “dado”, possibilitando que não sejamos meros reprodutores; 
inclui a capacidade de elaborações novas, permitindo reconhecer, trazer à 
superfície o que ainda é virtual, o que, na sociedade, está ainda mal 
desenhado, com contornos borrados. Para tanto, o conhecimento prevê a 
construção de uma visão que totalize os fatos, inter-relacionando todas as 
esferas da sociedade, percebendo que o que está acontecendo em cada 
uma delas é resultado da dinâmica que faz com que todas interajam, dentro 
das possibilidades, daquela formação social, naquele momento histórico; 
permite perceber, enfim, que os diversos fenômenos da vida social 
estabelecem suas relações tendo como referência a sociedade como um 
todo.  (BACCEGA, 2007, p.8) 

Nesta perspectiva, todas essas transformações na forma de comunicar e 
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conceber o saber, e a velocidade com a qual o mesmo é disseminado e 

disponibilizado no ciberespaço, refletem em mudanças paradigmáticas, tanto em 

informação como em comunicação, na informática e na esfera social. Para estar em 

sintonia com todas essas mudanças as pessoas têm estabelecido uma relação cada 

vez mais intensa com a aprendizagem de novos conhecimentos, não só para 

atender as necessidades do mercado de trabalho, mas, sobretudo para se preparar 

para a vida em sociedade. Isso tem interferido diretamente na demanda de formação 

escolar, surgindo a necessidade de ampliar o número de cursos, instituições de 

ensino e, conseqüentemente, de docentes.  

Como alternativa para atender a tais necessidades, cursos à distância 

subsidiados pela Internet vêm se consolidando, cada vez mais, como uma 

alternativa para solucionar problemas como a falta de espaço físico ou para diminuir 

a distância geográfica que impossibilitava a formação acadêmica de uma parcela da 

população. Além disso, a educação à distância (EaD) tem possibilitado alto grau de 

profissionalização e despertado o olhar de educadores e pesquisadores sobre os 

aspectos políticos e pedagógicos que se configuram em torno dessa modalidade de 

ensino. Isso porque, ao mesmo tempo em que apresenta-se como uma das 

alternativas para enfrentar o desafio de aumentar até 2015 o quadro de docentes, 

conforme necessidade revelada pela Pesquisa da Organização das Nações Unidas 

para a Educação a Ciência e a Cultura – UNESCO, a EaD ainda necessita  de um 

debate aprofundado, por exemplo, sobre o uso dos recursos tecnológicos ou sobre 

as estratégias pedagógicas diferenciadas para essa “nova” forma de aprender e 

ensinar, voltada para a formação de profissionais.  

Apesar de toda a sua evolução e reconhecimento como uma modalidade 

de ensino, para alguns autores ainda há controvérsias quanto às terminologias 
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educação à distância e ensino à distância, havendo distinção entre as mesmas. 

Neste projeto, adotaremos o termo educação a distância, por considerar um termo 

mais amplo que ensino a distância, contemplando os processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Nessa perspectiva Alves e Nova (2003, p.3) compreendem educação a 

distância como “uma das modalidades de ensino-aprendizagem, possibilitada pela 

mediação dos suportes tecnológicos digitais e de rede, seja esta inserida em 

sistemas de ensino presenciais, mistos ou completamente realizada por meio da 

distância física”. Essa é uma visão ampliada de EaD, que considera o contexto atual, 

as tecnologias de comunicação, em especial, as de suporte digital.  

Considerar aspectos como esses é crucial quando se discute sobre o que 

está acontecendo e as novas propostas no campo da educação a distância. Diante 

das peculiaridades dessa modalidade de ensino, vários aspectos têm-se tornado 

objeto de debates quando o assunto é educação a distância, desde o cuidado com 

as especificidades do material a ser utilizado no curso, o novo perfil do profissional 

que será o mediador nesse processo educativo, o papel do tutor no decorrer do 

processo, os mecanismos de avaliação de um curso desse tipo, ou ainda os veículos 

de comunicação que podem ser utilizados. 

No que se refere a esse último item, temos hoje em dia uma diversidade 

de canais de comunicação que variam desde rádio, telégrafo, telefone, televisão, 

vídeo, projetos na internet, audioconferências, videoconferências, tv interativas, etc. 

Em um curso a distância, para o uso de cada um desses veículos (ou a combinação 

de alguns deles) nos deparamos também com uma variedade de características que 

lhes são peculiares e que merecem ser estudadas (tanto da parte do professor, do 

aluno e da relação entre os dois, como do ponto de vista das possibilidades de 
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mediação pedagógica de cada um desses veículos).  

Dessa forma, o presente estudo deter-se-á às questões relacionadas ao 

uso da Internet como principal veículo de comunicação em um curso a distância, 

tendo em vista que a EaD via um ambiente online, tem sido freqüentemente utilizada 

em grandes projetos de cursos a distância, que englobam cursos de graduação, 

pós-graduação e cursos de formação continuada. 

Em todas as iniciativas nesses níveis de ensino a EaD tem-se assentado 

como uma possibilidade de acesso maior à educação, porém, conforme destaca 

Nunes (2001) essa oportunidade de acesso deve trazer consigo a preocupação com 

a qualidade do ensino já que “o acesso, por si só, não tem o sentido pleno de 

democratização da educação”. A expansão de cursos formais na modalidade a 

distância, principalmente com projetos de cursos voltados para a formação de 

professores, nos remete a urgência de refletirmos sobre as condições necessárias 

para a realização de um curso com qualidade.  

Embora a Secretaria de Educação a Distância do MEC (Ministério da 

Educação e Cultura) tenha se preocupado em estabelecer padrões de qualidade 

para tais cursos, ainda temos muito a estudar sobre os elementos desse processo, 

principalmente no tocante a avaliação da aprendizagem, que será foco do presente 

estudo. Dentre as referências enumeradas no documento  divulgado pelo MEC -  

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (MEC, 2007) - para 

que os cursos tenham um padrão de qualidade pautados no processo e no produto, 

há um item dedicado especificamente à avaliação da aprendizagem. Contudo, a 

discussão sobre uma proposta de avaliação contínua em cursos a distância que 

sejam mediados pela Internet vai muito além do que é abordado no documento e 

nos remete ao estudo de um outro elemento que está imbricado ao tema: o espaço 
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virtual em que tais cursos ocorrem. 

É notório que, com a expansão da EaD, novos espaços virtuais têm se 

desenvolvido para atender às carências dessa parcela de usuários que apresentam 

necessidades específicas. Com isso, tem-se procurado adaptar o ambiente online 

para um fim educativo, o que se traduz na construção de ambiente virtual de ensino 

e aprendizagem (AVEA). Segundo Valente (2003) um AVE é um ambiente que 

propicia a interação, a cooperação, a análise, a interpretação, a observação, o teste 

de hipóteses, a elaboração, a construção de relações que constituem a construção 

de novos conhecimentos. Tal ambiente leva o sujeito a interagir e cooperar tendo a 

sensação de estar em outra realidade. Lévy (1996, p. 129) ressalta que neste 

ciberespaço "rolam entre os grupos, memórias compartilhadas, hipertextos 

comunitários para a constituição de coletivos inteligentes". Para ambientes com 

essas características encontramos outras denominações como Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA), Plataforma Virtual ou Plataforma de E-learning. Em nosso 

estudo faremos uso do AVEA (ambiente virtual de ensino e aprendizagem). 

Tais ambientes desempenham um importante papel em um curso a 

distância, pois as ferramentas oferecidas por eles podem contribuir 

significativamente para o sucesso do curso. São ferramentas de apoio ao professor 

e ao estudante, que podem possibilitar, por exemplo, que o professor planeje, crie 

e/ou disponibilize suas atividades nesse ambiente, ou ainda  possa acompanhar o 

progresso do aluno; esse, por sua vez, geralmente pode interagir com o professor e 

seus colegas por meio do correio eletrônico, bate-papo ou fórum de discussão. São 

ferramentas como essas que, se utilizadas em seu potencial, auxiliam a realização 

do processo educativo a distância, em específico, para o processo da avaliação da 

aprendizagem.  
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Todavia, as ferramentas oferecidas por esses ambientes virtuais precisam 

atender às necessidades próprias do contexto no qual será trabalhado, tendo em 

vista que temos uma demanda cada vez maior de cursos que investem na formação 

de profissionais das mais diversas áreas (seja uma formação inicial ou continuada). 

Os dados do Censo da Educação Superior de 2006, realizado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), confirmam essa 

demanda ao apresentarem um crescimento de 571% nos cursos de educação 

superior, passando de 52 em 2003 para 349 em 2006. Vale ressaltar que a Internet 

contribuiu para essa expansão, não só facilitando o acesso ao conteúdo dos cursos, 

como também minimizando problemas decorrentes de fatores como tempo e 

distância graças à diversidade de recursos que pode disponibilizar a seus usuários. 

Em se tratando de um curso a distância de Licenciatura em Matemática, 

por exemplo, torna-se necessário disponibilizar ferramentas que permitam a 

comunicação entre professor e aluno usando a linguagem matemática (expressões 

algébricas, gráficos, símbolos matemáticos, etc). Recursos como  estes nem sempre 

são disponibilizados por tais ambientes, que freqüentemente apresentam uma 

possibilidade de comunicação baseada na língua materna. Esse é apenas um dos 

aspectos que precisam ser analisados quando voltamos nossa atenção para o papel 

do AVEA no processo educativo a distância, considerando que embora apresente 

diversas possibilidades de uso, as mesmas ainda encontram-se bem aquém das 

reais necessidades da educação.  

O reconhecimento da necessidade de aprimoramento de tais ferramentas 

foi foco das discussões do Projeto ADV (Ambiente Didático Virtual), desenvolvido 

pelo grupo GENTE (Grupo de Estudos e Novas Tecnologias em Educação) 

composto por professores e pesquisadores da UFPE (Universidade Federal de 
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Pernambuco), do qual faço parte.  O Projeto ADV teve como objetivo investigar, 

construir e analisar um ambiente virtual de ensino calcado em teorias educacionais, 

que possibilite ao professor preencher todas as etapas de um planejamento, realizar 

a mediação e avaliar se o planejado foi o esperado inicialmente, através de diversos 

conceitos educacionais. 

Isso porque, ao final do planejamento, o professor poderá gerar um 

relatório no qual serão apresentadas todas as conexões entre objetivo, conteúdo, 

atividades, material, avaliação, bibliografia, etc. O objetivo é possibilitar uma maior 

articulação entre as ferramentas que dão suporte ao trabalho pedagógico, seja para 

um curso presencial ou a distância, auxiliando desde a elaboração do planejamento, 

o desenvolvimento das atividades até a prática avaliativa.  

Dessa forma, diante das discussões no âmbito do Projeto ADV e do 

cenário da EaD que vem se configurando, delimitamos nosso campo de investigação 

à avaliação da aprendizagem em cursos a distância mediados por ambientes virtuais 

de ensino. Dessa forma, como ressalta Anastácio (2006), a preocupação maior não 

é encontrar uma resposta verdadeira para uma pergunta, mas responder a 

questionamentos para os quais ainda não temos compreensão: que recursos são 

importantes para a realização do trabalho do professor em um curso a distância?  

De que forma o ambiente virtual pode auxiliar na construção do conhecimento 

durante um curso a distância?  Em um curso totalmente a distância, como podemos 

avaliar visando o processo de construção de novos conhecimentos pelos alunos?  

De que forma os recursos de um AVEA podem auxiliar o professor na análise do 

desempenho de seus alunos, a identificar suas dificuldades, seus acertos, seus 

erros?   

Para responder a esses questionamentos investigamos as 
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potencialidades de algumas ferramentas do ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem no cenário da nossa experiência em um curso a distância, conforme 

descreveremos mais adiante.  

Em vista da complexidade de aspectos que permeiam a temática em que 

nosso objeto de estudo está inserido, dedicaremos os primeiros capítulos a uma 

reflexão teórica, bem como uma revisão de literatura dos principais elementos que 

auxiliarão no desenvolvimento da pesquisa.   

Portanto, o primeiro capítulo versará sobre o desenvolvimento da EaD, 

destacando os principais marcos históricos e características que definiram a 

educação a distância ao longo do tempo, seu reconhecimento e expansão enquanto 

modalidade de ensino, e os desafios que ainda temos a enfrentar. 

No segundo capítulo levantaremos algumas questões teóricas sobre 

avaliação da aprendizagem, abordando os diversos tipos e instrumentos de 

avaliação, a questão da avaliação como medida, a importância de se estabelecer 

critérios de avaliação, além de fazer um levantamento dos principais estudos acerca 

do tema. 

No terceiro capítulo iremos situar nosso objeto de estudo no contexto da 

educação a distância, refletindo sobre as características dos ambientes virtuais de 

ensino e dos recursos por estes disponibilizados que podem contribuir para a prática 

avaliativa em EaD. Discutiremos, ainda, sobre a proposta de avaliação da 

aprendizagem presentes nos documentos oficiais para os cursos a distância, 

destacando alguns dos problemas que dificultam sua implementação, como a falta 

de experiência do professor e tutor de tais cursos e as lacunas didáticas dos 

ambientes virtuais utilizados.  

O quarto capítulo será destinado à descrição dos procedimentos 
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metodológicos do estudo realizado, que visa analisar as contribuições dos recursos 

disponibilizados pela plataforma VirtusClass para o processo avaliativo. Tal AVEA foi 

utilizado no curso de Pós-graduação Lato Sensu, na modalidade a distância, no  

qual participamos ministrando a disciplina Avaliação da Aprendizagem em EaD. 

Analisaremos, portanto, o processo avaliativo ocorrido nessa disciplina, focando as 

contribuições dos diversos recursos disponibilizados no AVEA em questão. Assim, 

nesse capítulo apresentaremos a descrição da disciplina acompanhada, do processo 

avaliativo realizado e os dados coletados para análise. Apresentaremos ainda os 

fundamentos para a análise dos dados, que foram pautados na análise de conteúdo 

com o apoio de um programa para análise de dados qualitativos.   

O quinto capítulo abordará a análise dos dados, discutida a partir das 

informações resultantes do uso de cada ferramenta do AVEA utilizada no curso. 

Dessa forma, analisamos os indícios de compreensão ou dúvidas sobre os assuntos 

estudados, que puderam ser identificados a partir das produções de cada ferramenta  

utilizada (ferramentas síncronas e ferramentas assíncronas).  

No capítulo seguinte (sexto capítulo) realizamos uma discussão dos 

resultados do estudo à luz das teorias e pesquisas apresentadas nos capítulos 

iniciais.  

Por fim, apresentamos as considerações finais de nossa pesquisa, 

retomando o nosso objetivo e os questionamentos aqui apresentados. Ainda nesse 

capítulo, faremos algumas sugestões para futuras pesquisas na área.   
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1. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Em diversas partes do mundo temos experiências em educação a 

distância (EaD) que datam mais de um século. Ao longo do tempo, os cursos 

oferecidos nessa modalidade sofreram diversas mudanças relacionadas aos 

objetivos, ao público alvo, às metodologias e aos instrumentos utilizados para a 

comunicação. Mudanças essas que fomentaram críticas, estudos, pesquisas e o 

reconhecimento enquanto modalidade de ensino.  

Dessa forma, com o objetivo de compreendermos o aporte teórico acerca 

desse tema, uma vez que nosso objeto de estudo será a avaliação da aprendizagem 

no contexto da EaD, apresentaremos, neste capítulo uma reflexão sobre a evolução 

desta modalidade de ensino através dos tempos, destacando seus principais marcos 

históricos  no mundo e no Brasil, bem como as principais características que foram 

dando forma a essa modalidade.  

Nessa reflexão, iremos recorrer às características apontadas por diversos 

autores (ALVES e NOVA, 2003; BUARQUE e NUNES, 2006; KENSKI, 2003; LÉVY, 

1999; MOORE, 1993; PETERS, 2003, entre outros), a fim de obtermos subsídios 

para uma formulação mais clara do conceito.  Além dessa visão panorâmica do 

desenvolvimento da EaD, discutiremos (a) a influência do uso das tecnologias da 

informação e comunicação (TICs) nos cursos dessa modalidade; (b) as diferentes 

abordagens presentes nas diversas propostas de cursos a distância; (c) seu 

reconhecimento do ponto de vista legal, destacando alguns dos principais aspectos 

da sua regulamentação e; (d) o papel dos agentes envolvidos no processo de 

aprendizagem dessa abordagem (professor, aluno, tutor), além de outros elementos 
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intrínsecos à prática docente, mas que nessa modalidade apresentam 

peculiaridades que merecem ser estudadas.  

1.1. HISTÓRICO  

O interesse pelo estudo e pesquisas a respeito da EaD tem se 

sobressaído nos últimos anos devido à institucionalização e a grande expansão dos 

cursos nessa modalidade, no entanto, as origens da educação a distância remontam 

de muito tempo atrás, podendo-se dizer que desde o  surgimento da escrita surgiu a 

possibilidade de  comunicação entre interlocutores distantes geograficamente. Matta 

(2003), nos lembra que desde a idade antiga já temos exemplos de formação à 

distância, como o caso de Alexandre, O Grande (356 a. C.) que foi aluno por 

correspondência de Aristóteles. Mais tarde, quando no século XV, Johannes 

Guttenberg, na Alemanha, inventou a imprensa, também propiciou o 

desenvolvimento da EaD. Segundo Alves (2006-a) com a referida invenção os 

alunos perceberam que era possível aprender sem ir às escolas assistir ao professor 

ler os raros livros copiados manualmente, de modo que as escolas da época de 

Guttenberg resistiram durante anos ao livro escolar impresso mecanicamente, pois 

poderia fazer com que se tornasse desnecessária a figura do professor.  

Dessa forma, tanto o surgimento da escrita quanto a criação da imprensa 

contribuíram para o desenvolvimento da EaD, que começou a ganhar forma com os 

estudos por correspondência mais organizados, os quais tinham como principal meio 

de comunicação os materiais impressos e assim caracterizou uma primeira fase da 

história da EaD. De acordo com Buarque e Nunes (2006) provavelmente a primeira 

notícia que se registrou da introdução desse novo método de ensinar a distância foi 

o anúncio das aulas por correspondência ministradas por Caleb Philips (20 de março 
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de 1728, na Gazzete de Boston-USA) que enviava suas lições todas as semanas 

para os alunos inscritos. Durante o século XVIII e meados do século XIX as 

experiências de educação por correspondência tiveram um largo desenvolvimento 

em vários pontos do mundo. Litwin (2001) menciona que no final do século XIX os 

Estados Unidos e a Europa já ofereciam cursos por correspondência “destinados ao 

ensino de temas e problemas vinculados a ofícios de escasso valor acadêmico” (p. 

15). Nos Estados Unidos, a Pennsylvania State University oferece cursos por 

correspondência desde 1892. 

Ainda no final do século XIX também temos relatos de cursos por 

correspondência no Japão (BUARQUE e NUNES, 2006). E no Brasil, também temos 

registros de cursos por correspondência desde 1904. Uma escola norte-americana 

com uma representação no Brasil anunciava em jornais na cidade do Rio de Janeiro 

cursos pagos por correspondência (VIANNEY, 2002). O autor comenta que os 

cursos das Escolas Internacionais (EUA) na década de 70 atendiam à demanda de 

grandes empresas como Nestlé, Duratex e Singer, entre outras. 

Os cursos por correspondência e outras experiências que 

contribuíram para a evolução da EaD foram impulsionadas por diversos 

fatores, como o objetivo de democratização do ensino (atendendo àqueles 

que, por algum motivo, não fizeram os cursos convencionais); a 

necessidade de uma educação permanente (viabilizada por cursos a 

distância para o ensino de diversos ofícios ou capacitações); ou ainda os 

avanços tecnológicos dos últimos anos que contribuíram para a melhoria 

da qualidade dos cursos dessa modalidade. Em relação à essas  

necessidades Mansur (2001) afirma: 
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A educação a distância nasceu e se desenvolveu, desde a sua 
criação, como resposta a um acúmulo importante de necessidades 
educacionais (alfabetização, incorporação cada vez mais precoce 
ao mundo do trabalho, população isolada dos centros urbanos ou 
impossibilitada de ter acesso, por diversos motivos, às formas 
convencionais de ensino) (MANSUR, 2001, p. 39-40). 

 

A fim de atender a essas e outras necessidades tivemos no decorrer do 

século XX um grande salto na oferta e na qualidade dos cursos a distância, o que 

permitiu sua consolidação enquanto modalidade de ensino em vários países de todo 

o mundo. A esse respeito, Buarque e Nunes afirmam que: 

Dos cursos que tinham como referência principal a troca de 
correspondências (um produtor individual e um aluno ou poucos alunos na 
ponta), passou-se à utilização de impressos em instituições escolares 
(formas organizadas e atendendo maior número de alunos). Esse salto fez a 
educação a distância tomar a forma de um processo organizado de 
produção e supervisão do processo de ensino aprendizagem. Naquele 
tempo tudo era ainda muito calcado na idéia de que o professor ensina e o 
aluno aprende (BUARQUE e NUNES, 2006, n.p.) 

Podemos citar alguns exemplos do início da EaD em diferentes 

países, como a Nova Zelândia, que criou sua primeira escola por correspondência 

(The New Zealand Correpondence School) ainda no início do século, em 1922, 

tendo por objetivo a disseminação de cursos para crianças (ensino primário e 

secundário) que não tinham acesso às escolas, por dificuldade física ou geográfica, 

como também para crianças que não residiam permanentemente no país 

(BUARQUE e NUNES, 2006). No Brasil, em 1923 tivemos a criação da Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, pelo médico Edgard Roquete Pinto. De 

acordo com Vianney (2002) a rádio ofertava cursos de Português, 

Francês, Sivicultura, Literatura Francesa, Esperanto, Radioterapia e 

Telefonia. Segundo o autor, ainda no final dos anos 20, o Brasil teve a 

criação da Comissão de Cinema Educação do Rio de Janeiro. 
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Já nos início da década de 30, Buarque e Nunes (2006) 

mencionam a experiência da Rússia, que teve  na educação a distância 

um grande instrumento de abertura e garantia de oportunidades de 

educação para milhares de pessoas, com cursos em todas as  áreas, 

principalmente aqueles que podiam aperfeiçoar os trabalhadores e criar novas 

facilidades ao homem do campo. Nessa época, já tínhamos 39 universidades norte-

americanas oferecendo cursos a distância (LITWIN, 2001). No Brasil tivemos 

diversas iniciativas de cursos a distância envolvendo essencialmente o uso do rádio, 

e até mesmo do cinema. Vianney (2002) apresenta vários projetos brasileiros como, 

por exemplo, Ginástica via rádio – Oswaldo Diniz Magalhães (1932); Manifesto 

“Pioneiros da Escola Nova” – educadores propunham o uso dos recursos 

tecnológicos do rádio, cinema e impressos para a educação (1932); Rádio Escola 

Municipal – proposta de Edgard Roquete Pinto, que oferecia cursos por 

correspondência na cidade do Rio de Janeiro além de programas diários na rádio 

(1934); a criação do Instituto Nacional do Cinema Educativo (1936) e a Rádio 

Ministério da Educação – resultante da doação da Rádio Sociedade ao MEC (1936). 

Na década de 40 a EaD sofreu a influência do reflexo da II Guerra 

Mundial (iniciada em 1939). “A II Guerra Mundial acelerou programas de treinamento 

que usavam técnicas de educação a distância e outras tecnologias que 

promovessem processos de capacitação em tempo mais curto” (BUARQUE e 

NUNES, 2006). No Brasil, temos nessa época um grande marco da educação à 

distância utilizando correspondências, que foi a criação do Instituto Universal 

Brasileiro (fundado em 1941) que, segundo Vianney (2002), tornou-se o maior 

difusor de cursos profissionalizantes a distância no Brasil, na modalidade de ensino 

por correspondência.  



 

 

26 

Nos anos 40 tivemos ainda a criação da Universidade do Ar no Rio de 

Janeiro (1941) voltada para a formação de professores leigos. Em 1947 a 

Universidade do Ar – SENAC-SESC/SP – ofereceu cursos para treinamento de 

comerciários e de comerciantes em técnicas comerciais. Vianney (2002) ressalta 

que esses cursos radiofônicos da Universidade do Ar chegou a alcançar mais de 90 

mil alunos só sendo desativada em 1962. 

Na década de 50, a Indonésia ofereceu cursos a distância como 

alternativa para a formação de professores; a China iniciou suas experiências em 

EaD ao ofertar cursos que utilizavam o rádio e material impresso e, posteriormente 

nos anos 60, TVs universitárias. Buarque e Nunes (2006) afirmam ainda que embora 

a TV já existisse desde 1930 foi somente depois da segunda guerra que começou a 

despontar como meio de comunicação de massa, sobressaindo-se em meados da 

década de 60 com a TV educativa. No Brasil, foi em 1950 que houve a elaboração 

do projeto para criar a primeira TV Educativa do país, porém o projeto não foi 

efetivado por falta de verba (VIANNEY, 2002). Nessa década persistia no país a 

oferta de cursos a distância por correspondência, principalmente aqueles que tinham 

como apoio programas exibidos no rádio (como o SIRENA – Sistema 

Radioeducativo Nacional, criado em 1957 com emissoras espalhadas em todo o 

país).  

Já nos anos 60, destaca-se o surgimento de inúmeras propostas de 

ensino de ofícios por correspondência, muitas delas pertencendo a educação não-

formal (Mansur, 2001). Contudo é nessa década que temos um marco da educação 

formal a distância, com iniciativas voltadas tanto para o ensino secundário como 

também para o ensino universitário, inclusive com a criação de universidades a 

distância competindo com as da modalidade presencial.  



 

 

27 

Em 1962 iniciou-se na Índia uma das experiências de EaD com 

maior resultado, notadamente no campo universitário, conforme ressalta 

Buarque e Nunes (2006). Em 1969, na Inglaterra, temos a criação da 

Open University considerada uma referência em educação a distância. Na 

Open University um primeiro momento foi caracterizado por um processo 

educativo que estava centrado em cursos oferecidos pela televisão, depois 

a ênfase foi o texto impresso. A Open University é reconhecida pela 

preocupação com a metodologia, organização de sistemas de fácil acesso 

e baixo custo.  

No Brasil, os primeiros cinco anos da década de 60 foram marcados pelo 

Movimento de Educação de Base (MEB) – fruto de um contrato da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) com o Sistema de Rádio Educativa Nacional 

(SIRENA). O movimento surgiu oferecendo um serviço de educação a distância não-

formal, com programas de alfabetização, conscientização, politização, educação 

sindicalista, etc. O objetivo do MEB foi estender o modelo do SIRENA para outros 

estados do nordeste e para as regiões Norte e Centro-Oeste.  

Em 1965 o MEB foi desativado oficialmente devido conflitos com a 

orientação política do governo militar instaurado em 1964, conforme anuncia 

Vianney (2002). Além do MEB o autor anuncia outros projetos de cursos a distância 

que se destacaram no Brasil da década de 60 como, por exemplo, o 

Aperfeiçoamento de Professores Primários – Fundação João Batista do Amaral 

(1962); a Universidade de Cultura Popular – Gilson Amado (1962); Canais de TV 

Educativa  - MEC (1964); o atual Centro de Ensino Técnico de Brasília (CETEB) que 

foi criado na cidade do Rio de Janeiro (1965); criação da TV Cultura pelo governo do 

estado de São Paulo, atual TV Cultura – SP (1967), vários projetos de cursos 
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profissionalizantes a distância com o apoio do rádio, materiais impressos e televisão. 

Nas décadas seguintes, depois do sucesso das primeiras universidades a 

distância, várias outras universidades nessa modalidade foram criadas em todo o 

mundo. Nos anos 70 identificamos no texto de Buarque e Nunes as iniciativas de 

Canadá e Espanha. No Canadá a Athabsca University começou seu experimento 

piloto em 1973, a partir da idéia de que poderia criar um  campus organizado como 

uma rede de telecomunicacões. Na Espanha, por um ato do parlamento em 1972, foi 

criada a UNED – Universidade Nacional de Educação a Distância – que recebe 

destaque dos autores pelo baixo custo dos alunos (41% do que custa um aluno de 

uma universidade convencional). Ainda na década de 70, Mansur (2001) menciona a 

criação de  universidade aberta e a distância na América Latina, como por exemplo, 

UMA (na Venezuela) e Uned (Universidade Estatal a Distância, em Costa Rica) que 

foram criadas paralelamente às universidades convencionais existentes. O autor 

observa que o objetivo das “diversas experiências de educação a distância foi o de 

dar passagem a grupos excluídos da universidade” (MANSUR, 2001, p.41). Dessa 

forma, o autor considera que esse era o momento da construção de um novo 

cenário que envolvia um conjunto de temáticas que só tornaram-se mais claras nas 

décadas seguintes: 

À dispersão geográfica soma-se a massificação do acesso, visto que são 
criadas instituições de nível universitário que, além disso, são abertas: isto 
é, propõem que todas as pessoas estudem independentemente de sua 
titulação prévia. Surge a necessidade de organizar e de obter informação 
confiável sobre uma grande quantidade de cursos dirigidos ao mesmo 
tempo as carreiras distintas e a públicos diferentes – no que se refere a 
seus conhecimentos de base – e dispersos geograficamente (MANSUR, 
2001, p. 41). 

No Brasil ainda não tínhamos o nível universitário oferecendo cursos a 

distância, mas na década de 70 tivemos importantes projetos do governo federal 

voltados para a formação daqueles que estavam excluídos do sistema escolar, além 
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de iniciativas do governo que revelavam o interesse por cursos superiores a 

distância. Em 1970 tivemos a criação do Projeto MINERVA – MEC/Fundação Padre 

Anchieta/Fundação Padre Landell de Moura – com base na lei 5692 e ênfase na 

educação de adultos. O projeto foi transmitido em rede nacional de 1200 emissoras 

de rádio e 63 emissoras de televisão. Numa segunda fase, em 1973, ofereceu 

cursos supletivos de primeiro grau.  

Além do projeto MINERVA uma outra iniciativa de destaque nessa época 

foi a iniciativa de Gilson Amado, um pioneiro na utilização da televisão no processo 

educativo. Saraiva (1996) menciona que o Centro Brasileiro de Televisão Educativa 

Gilson Amado (denominado Fundação Roquete-Pinto a partir de 1990) apresentou 

as séries João da Silva e Conquista, em formato de novela didática. O primeiro, 

destinado a jovens e adultos das primeiras séries e premiado no Japão, e o 

segundo, destinado a jovens e adultos das séries finais do ensino fundamental. 

Ambos, além dos programas televisivos, ofereciam aos alunos apoio por materiais 

impressos. Esse formato de telenovela educativa foi utilizado em 1979 no Projeto 

Conquista (MEC e TVE) que oferecia uma telenovela para o ensino supletivo de 5ª a 

8ª série e programas para a alfabetização com o uso da televisão dentro do projeto 

MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização.  

Todas essas iniciativas revelavam a EaD como uma forma de aligeirar e 

baratear a formação, voltada especificamente para um segmento da população. 

Percebe-se, nesses casos, que a EaD estava sendo construída em bases frágeis, 

sem haver uma preocupação em  firmar-se uma política para EaD, em debater e 

incentivar a evolução da pesquisa na área, como um dos caminhos para se atingir a 

qualidade do ensino nessa modalidade. 

 No tocante ao ensino superior, em 1972, o conselheiro Newton Sucupira, 
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do Conselho Federal de Educação, após missão de estudo realizada na Inglaterra, 

com o objetivo de conhecer novo modelo universitário, projetado pela Open 

University, emitiu um relatório destacando a necessidade de se preparar quadros 

adequadamente antes de que se lançassem projetos na área. De acordo com 

Barreto (1999) nesse relatório o conselheiro defendeu a criação de uma 

universidade aberta, e desde então, algumas ações foram desenvolvidas nessa 

direção, entre 1972 e 1974, destacando-se a criação de um grupo-tarefa (portaria 

Ministerial nº 96, de 05 de março de 1974) com a atribuição principal de indicar 

diretrizes e bases para a organização e funcionamento da Universidade Aberta do 

Brasil.  

A autora complementa observando que a partir daí vários projetos de lei 

propondo a criação de uma universidade aberta brasileira passaram a tramitar pelo 

Congresso Nacional, mas foram arquivados. Nesse aspecto, a Universidade de 

Brasília (UnB) tornou-se pioneira quando, ainda na década de 70, propôs cursos a 

distância com base em material impresso. Incentivada pelo sucesso da iniciativa 

Britânica, a UnB adquiriu todos os direitos de tradução e publicação dos materiais da 

Open University e, embora tenha conseguido produzir também alguns cursos, o 

discurso da direção da UnB apresentou-se inadequado: 

o discurso de sua direção se apresentou muito inadequado e fora de 
contexto já que apresentava a educação a distância como substituto da 
educação presencial e um meio de resolver os conflitos políticos existentes 
à época. Se difundia a educação superior a distância como a possibilidade 
de se alcançar a tranqüilidade da vida universitária em instituições sem 
alunos rebeldes e professores contestadores. (BUARQUE e NUNES, 2006, 
n.p.) 

No final da década de 70, tivemos ainda o lançamento do Programa de 

Pós-Graduação Tutorial a Distância (POS-GRAD), curso por correspondência que 

tinha como objetivo capacitar docentes universitários no interior do país. Segundo 
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Preti (1996), embora o programa tenha apresentado resultados positivos, o mesmo 

foi suspenso em 1983 pelo MEC. Nota-se que esse é um dos problemas que marcou 

a história da EaD no Brasil, só na década de 70 grandes projetos governamentais 

em EaD foram implantados porém os mesmos não tiveram continuidade  

A década de 80 foi um período de grande importância para a solidificação 

de projetos da modalidade a distância na América Latina, com a criação da Unisur 

(Colômbia) e a implementação de vários projetos nas universidades da Argentina 

desencadeando a união dessas instituições com a criação da RUEDA - Rede 

Universitária de Educação a Distância Argentina -  (MANSUR, 2001). No Brasil, a 

década de 80 foi marcada pela criação do Centro de Educação a Distância (CEAD)  

da Universidade de Brasília.  

Segundo Mansur (2001, p.42-43) “em 1980, a preocupação era 

demonstrar que a modalidade constituía uma opção com a mesma qualidade 

acadêmica que a presencial e romper com a imagem de ensino de segunda 

categoria”. Tal preocupação foi manifestada por novas iniciativas do Ministério da 

Educação, como a Portaria nº 511, de 27 de setembro de 1988, que constituiu um 

grupo de trabalho com o objetivo de elaborar uma política de EaD e formular 

propostas de cursos a distância.  

Nesse mesmo período, O MEC criou, também o Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais (Inep) e a Coordenadoria de Educação a Distância, que 

tinha como principal objetivo fomentar estudos, pesquisas e programas na área. 

(BARRETO, 1999). 

No fim da década de 80 e no decorrer dos anos 90 observamos um 

grande avanço da EaD no Brasil e um dos fatores que fortemente influenciaram tal 

avanço foi a legalização da EaD e o desenvolvimento da informática e da Internet. 



 

 

32 

Até então, tivemos nas décadas de 70 e 80, experiências mundiais em EaD que 

caracterizavam-se pelo uso de mídias de comunicação como rádio, televisão, fitas 

de áudio, conferências por telefone etc. Dentre essas mídias era a televisão que 

estava lentamente se consolidando como um dos principais instrumentos de 

mediação nas experiências em EaD: “De meados da década de sessenta até o início 

da década de oitenta tivemos o reinado da televisão educativa. Vários sistemas 

foram sendo montados no mundo todo, da China até a Grã-Bretanha, do Japão até o 

Brasil” (NUNES, 2001).  

Como conseqüência, na década de 90 tivemos ainda grandes projetos 

brasileiros em EaD que usavam a TV como principal instrumento de mediação, 

como foi o caso do Projeto de Utilização do Satélite na Educação, implementado 

pelo Ministério da Educação. Tal projeto, desenvolvido em 1991, seguia a mesma 

linha do trabalho desenvolvido pela TVE-RJ e “vinculava programas educativos de 

televisão, via satélite, com recepção organizada em telepostos e a utilização de 

televisor, fax, canal de voz, complementados por impresso de apoio” (BRASIL, 

1992).  

A experiência positiva deste projeto deu origem ao programa Um Salto 

para o Futuro, voltado para a formação continuada do professor do Ensino 

Fundamental e Médio. Hoje o Ministério da Educação tem investido na TV Escola, 

um canal exclusivamente educativo que inclui o programa Um Salto para o Futuro. 

Objetivando preparar o professor para o uso das tecnologias da informação e 

comunicação no processo educativo, com ênfase na linguagem audiovisual, 

podendo assim haver um maior aproveitamento da programação da TV Escola, foi 

ofertado o curso de Extensão a Distância "TV na Escola e os Desafios de Hoje", 

resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação a Distância do MEC 
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(Seed/MEC), as Secretarias Estaduais de Educação, representadas pelas 

Coordenações Estaduais da TV Escola e a Unirede (Universidade Virtual Pública do 

Brasil).  

A Unirede, criada em 2000 por um consórcio de universidades públicas, é 

constituída atualmente por 70 instituições públicas de ensino superior, que têm por 

objetivo democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da oferta de 

cursos a distância. Além do curso de extensão da TV Escola, a Unirede teve como 

meta a formação de docentes em educação a distância que, mais tarde, seriam 

responsáveis pelos cursos de licenciatura na rede virtual.  

O primeiro curso de graduação a distância, foi autorizado em 1994, em 

caráter experimental, e oferecido pela Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT), também sendo dirigido para a formação em nível superior de professores 

do ensino fundamental da rede pública. Tal curso da UFMT foi uma parceria entre a 

Secretaria de Estado da Educação, a Universidade do Estado do Mato Grosso e 

teve o apoio da Tele-Université du Quebéc (Canadá). Tínhamos desde então, 

meados da década de 90, uma nova fase da EaD, desenvolvendo-se, configurando-

se e sendo reconhecida. 

Isto porque, em decorrência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(9.394/96), a EaD passou a ganhar um status de modalidade plenamente integrada 

ao sistema de ensino e a constituir um quadro normativo que permitiu a introdução 

da educação a distância no nível superior, especialmente na graduação. Com isso, a 

partir de 1998, foi crescente o número de instituições do ensino superior com 

propostas de cursos de educação a distância, principalmente aqueles voltados para 

a formação de professores, campo em que temos uma maior demanda, devido ao 

que se estabelece na LDB: 
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Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei. § 4º Até o fim da Década da Educação somente serão 
admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 
treinamento em serviço (BRASIL, 1996). 

Ou seja, esta exigência legal motivou uma demanda de professores em 

busca de uma formação em nível superior até 2006 e a regulamentação da EaD 

aparece como uma alternativa para esta ação. Aliado ao processo de normatização 

da EaD e à expansão do ensino superior tivemos também um acelerado 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, além da criação de 

grandes consórcios universitários, como a Universidade Virtual– UniRede: 

Em menos de dez anos, portanto, de 1994 a 2002, o percurso da EaD e do 
uso das Novas Tecnologias da Comunicação e da Informação, a criação da 
legislação adequada em 1996, o credenciamento de instituições e a 
autorização de cursos, e a pesquisa acadêmica gerando modelos 
pedagógicos e tecnologias, levaram à construção da Universidade Virtual, 
na virada do século XX para o XXI. (VIANNEY, TORRES e SILVA, 2002, 
p.17) 

A constituição desse cenário  sofreu influências dos avanços 

tecnológicos, o desenvolvimento desenfreado de softwares e tecnologias de rede, a 

partir dos anos 90, quando novos horizontes se abriram para o desenvolvimento da 

EaD, visto que aumentou a possibilidade de introduzir na educação uma série de 

recursos que poderiam auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente em uma modalidade de ensino a distância.  

A criação de grandes sistemas de rede de computadores integrados 

tornou possível armazenar e transmitir uma grande quantidade de informações, e os 

atributos da Internet facilitam cada vez mais o acesso e troca dessas informações, 

assim como a interação entre seus usuários. Estas facilidades motivaram pesquisas 

e desenvolvimento de plataformas de ensino, como o Projeto Virtus (1996), que 

surgiu no Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, 
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com pesquisas sobre interfaces digitais, ciberespaço na sociedade, bibliotecas 

virtuais e jornalismo online;  ou o AulaNet (1997), um software para a realização de 

cursos a distância via Internet desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia de 

Software – LES – do Departamento de Informática da PUC-Rio. 

 Por conseguinte, tanto o rádio quanto a televisão, representaram 

importantes instrumentos de mediação em várias experiências de educação à 

distância, mas foi com o surgimento e desenvolvimento da Internet que essa 

modalidade de ensino realmente se consolidou e vem conquistando, cada vez mais, 

destaque no meio educacional. Contudo, vale salientar que a Internet, mesmo com 

tantas vantagens, não substituiu as outras mídias usadas tradicionalmente, de modo 

que vemos hoje em dia uma combinação de suportes midiáticos nas propostas de 

cursos a distância.  

Por exemplo, Aretio (2001) destaca que apesar dos avanços tecnológicos, 

os livros e materiais impressos continuam sendo um dos principais instrumentos da 

EaD na Espanha, mas complementa que a UNED, uma das principais universidades 

a distância de caráter unimodal (somente ensino a distância), vem desde 1996/1997 

vivenciando experiências em que a Internet é protagonista.  

E, aqui no Brasil, dados do Anuário Brasileiro Estatístico de Educação 

Aberta e a Distância (2006) também confirmam essa preferência, já que, segundo o 

anuário, a maior parte das instituições utiliza o material impresso como mídia 

predominante (84%) e a Internet ocupa o segundo lugar com 63% das instituições 

que a utilizam em EaD. Nesse contexto, é inquestionável que os avanços da 

informática e Internet representaram um marco na história da EaD, conforme 

ressalta Pires (2001): 
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Um fator que contribuiu para a expansão da EAD nas IES foi o notável 
crescimento, em meados dos anos 90, da rede mundial de computadores, a 
internet, que se transformou no meio principal de convergência de todas as 
tecnologias educacionais de informação e do conhecimento por serem 
digitais e síncronas (on line). (PIRES, 2001, p.2) 

 

Além do desenvolvimento da Internet a década de 90 foi marcada pela 

expansão dos consórcios educacionais, impulsionado pelas possibilidades que se 

abriam com os avanços tecnológicos, bem como pela normatização da EaD no 

Brasil. Assim, os consórcios surgiram como um meio para que as universidades 

buscassem parcerias para a implantação de um novo ambiente de aprendizagem e 

para capacitação a distância, parcerias estas muitas vezes com órgãos 

governamentais, não-governamentais e empresas privadas. 

Segundo Moran (2006) foram grandes as expectativas sobre o sucesso 

dos consórcios no fim da década de 90: “Alguns consórcios estão caminhando bem 

e outros ainda não avançaram tanto quanto o prometido ou esperado”. Nesta 

perspectiva, a criação de consórcios tem recebido críticas, principalmente pela 

presença do setor privado e pelo distanciamento do propósito de ensino público e 

gratuito: 

As redes de ensino de alcance mundial impulsionaram a formação de 
consórcios educacionais com objetivos bastante distintos. Os consórcios de 
educação a distância também estiveram sujeitos a apropriações díspares. 
No Brasil, na esfera pública e na rede privada de ensino, iniciativas dessa 
natureza foram deflagradas nos anos de 1990. Algumas dessas ações 
disputam a primazia do emprego da educação a distância, porém não têm 
como escopo a expansão do ensino público e gratuito. Na prática, procuram 
sedimentar a comercialização do ensino, servindo como lobbies de 
interesses privados em instâncias governamentais. (BATISTA, 2005, n.p.) 

Apesar das críticas, o fato é que há um número cada vez maior de 

inscritos em cursos a distância no Brasil, principalmente no ensino superior, 

ultrapassando um milhão de estudantes se somarmos todos os níveis de ensino, 

segundo Sanchez (2005). Parte desta consolidação da EaD deve-se ao amparo 
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legal que os cursos passaram a ter a partir da publicação da LDBEN (9.394/96), o 

que vem motivando até hoje a construção de um quadro normativo da educação a 

distância conforme discutiremos a seguir. 

1.2. LEGISLAÇÃO 

Conforme mencionado anteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) – Lei 9.394 de dezembro de 1996 – estabeleceu as 

bases legais para a regulamentação da EaD no Brasil, impulsionando, desde então, 

o estabelecimento de diversos decretos e portarias pelo MEC, para a normatização 

(que até hoje ainda está em processo) desta modalidade de ensino. Contudo, as 

primeiras normas sobre a EaD surgiram na década de 60, sendo as mais 

importantes o Código Brasileiro de Comunicações (Decreto-Lei nº 236/67) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 5.692/71) que possibilitava o ensino 

supletivo por meio de rádio, televisão, correspondência e outros meios de 

comunicação (ALVES, 2006). 

Com a nova LDB (Lei 9.394/96) tivemos avanços em relação a EaD, que 

passou a ser admitida em todos os níveis. Dentre todas as leis que traçam a política 

educacional do Brasil estabelecidas pela LDBEN, o artigo 80 é o mais expressivo em 

relação ao tema, posto que trata especificamente do incentivo e desenvolvimento de 

programas na modalidade a distância, deixando a cargo da união a sua 

regulamentação: 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada. 

§ 1º. A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, 
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 
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§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 
registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos 
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração 
entre os diferentes sistemas. 

§ 4º. A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que 
incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens; 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. (BRASIL, Art. 80, 1996) 

 

Assim, o art. 80, apresentado acima, foi regulamentado pelo Decreto nº 

5.622, publicado no D.O.U. de 20/12/05 (que revogou o Decreto nº 2.494, de 10 de 

fevereiro de 1998, e o Decreto nº 2.561, de 27 de abril de 1998) com normatização 

definida na Portaria Ministerial nº 4.361, de 2004 (que revogou a Portaria Ministerial 

nº 301, de 7 de abril de 1998). Como é possível observar, o art. 80 da LDB não teve 

a preocupação em apresentar um conceito legislativo de EaD, mas sim em indicar 

quem poderia oferecê-la, além de mencionar a forma como deveriam ser criados os 

mecanismos de controle. Portanto, é no Decreto 5.622/05 que se estabelece um 

conceito para EaD: 

Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância 
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 
(BRASIL, Dec. 5.622/05) 

 

Em tal conceito já vemos uma evolução, se compararmos com o conceito 
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de EaD apresentado no decreto  nº 2.494/98. No conceito acima a EaD é 

caracterizada a partir dos instrumentos metodológicos que são utilizados e pelos 

fatores tempo e espaço, considerados como elementos que diferenciam a educação 

a distância da educação presencial, além de ter sido excluída a associação de EaD 

com o autodidatismo, como apresentava o conceito do dec. de 1998: 

Art. 1º Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-
aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação. (BRASIL, Dec. 2.494,1998) 

 

Mas, além da mudança no conceito de EaD, tais decretos (Decreto nº 

2.494/98 e o Decreto nº 2.561/98) embora tenham servido de apoio para os 

primeiros credenciamentos de cursos superiores de graduação a distância, não 

contemplavam programas de mestrado e doutorado, o que motivou alguns 

movimentos para que um novo texto fosse editado. Alves (2006) ressalta que desde 

então, várias versões do texto do novo decreto passaram a ser elaboradas, 

envolvendo não só o Ministério da Educação, pela Secretaria de Educação a 

Distância, mas também a negociação com a comunidade educacional, um Grupo de 

Trabalho EAD no Ensino Superior – GTEADES – criado pela Secretaria de 

Educação Superior, Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, Associação 

Brasileira de Educação a Distância e Associação Brasileira de Tecnologia 

Educacional. Alves observa ainda que “coincidência ou não, foi publicada na data da 

edição da LDB de 1996, o que mostra que foram necessários nove anos para se ter 

uma efetiva regulamentação da EAD em nosso País” (2006, p.5). 

O decreto 5.622/05 é dividido em seis capítulos e contém 37 artigos, 

dentre os quais muitos têm sido alvo de discussões dos estudiosos da área como, 
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por exemplo, a Manutenção de um credenciamento específico para a modalidade de 

EaD – embora tenha havido um avanço em contemplar a possibilidade de 

credenciamento de programas de pós-graduação stricto sensu e organizações de 

pesquisas científicas e tecnológicas. O decreto prescreve que é competência do 

Ministério da Educação “promover os atos de credenciamento de instituições para 

oferta de cursos e programas a distância para educação superior” (art. 10), o que 

alguns argumentam ferir a autonomia das universidades em criar cursos. 

Um outro aspecto polêmico do Decreto é a definição de limitação 

geográfica dos alunos de EaD – Alves (2006) critica o artigo 20 em que consta que 

“Os cursos ou programas (...) somente poderão ser ofertados nos limites da 

abrangência definida no ato de credenciamento da instituição”. Para o autor, 

“contraria o princípio mundial da EAD de nacionalização (e até mesmo 

internacionalização) dos cursos e programas” (Alves, 2006, p.6). A esse respeito, 

Segenreich (2006) analisou a indicação de pólos de educação a distância que 

ultrapassassem os limites de seu território geográfico e cita o caso da Universidade 

Santo Amaro, credenciada em 2005 e que já possui 10 pólos instalados em vários 

estados brasileiros e 45 pólos em processo de implantação e, com toda esta 

extensão territorial, a autora questiona sobre o processo de avaliação e qualidade do 

ensino para esse tipo de organização: 

A comissão vai visitar todos os pólos para avaliar a qualidade dos 
programas, dos tutores, conversar com os alunos? Como se processou o 
estabelecimento destes pólos, mediante parceria ou alocação de espaço? 
Por outro lado, o que esta “invasão” em relação aos outros estados 
representa em termos de políticas públicas, corresponde ao que vem sendo 
debatido em termos da “invasão de pacotes estrangeiros” no Brasil? 
Falando na “linguagem da globalização”, prevalece a lei do mercado ou 
devem existir políticas públicas de reserva e proteção deste mercado? 
(SEGENREICH, 2006, p. 14) 

Tal questionamento nos faz refletir sobre a forma como a EaD está se 

expandindo no Brasil, e os desafios que esse crescimento traz consigo. Embora a  
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EaD tenha se assentado como uma possibilidade de acesso maior à educação, 

conforme destaca Nunes (2003), essa oportunidade de acesso deve vir juntamente 

com  a preocupação no que diz respeito a  qualidade do ensino já que “o acesso, por 

si só, não tem o sentido pleno de democratização da educação”. Dessa forma, esta 

preocupação com a qualidade da EaD deve ser cada vez mais tônica nas 

discussões, uma vez que cursos formais na modalidade a distância, principalmente 

com projetos de cursos voltados para  a formação de professores, nos  reporta a 

urgência de refletirmos sobre as condições necessárias para a realização de um 

curso de qualidade. Um outro aspecto do Dec. 5.622/05 que nos remete a questão 

da qualidade dos cursos e avaliação diz respeito aos momentos presenciais que são 

exigidos nos cursos desta modalidade:  

§ 1º A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e 
avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade 
de momentos presenciais para: 

I - avaliações de estudantes; 

II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 

III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na 
legislação pertinente; e 

IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 
(BRASIL, 2005, p.15) 

Fica clara a preocupação do documento em superar o preconceito 

alimentado historicamente por uma visão distorcida de EaD, em que os cursos por 

correspondência apresentavam qualidade duvidosa, bem como, evitar a fraude, visto 

que que com a regulamentação estamos formando profissionais. E, em qualquer das 

formações, um profissional certificado para o mundo do trabalho sem uma formação 

adequada leva à prejuízos para a nossa sociedade. No caso de um professor mal 

formado pode provocar prejuízos na formação de muitos outros cidadãos, que por 
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sua vez também pode levar a outros prejuízos para a sociedade. Prejuízos esses 

que apesar de serem observados com muito tempo, são difíceis de corrigir. Por tudo  

isso, a avaliação da aprendizagem, foco do presente estudo, também assume um 

caráter de promoção e diplomação. 

Apesar disto, Alves (2006) critica esses momentos presenciais 

argumentando que contraria a moderna EaD que dispõe de meios altamente 

confiáveis de processos de avaliação. Esta crítica é pertinente para aqueles cursos 

que possuem uma eficiente tutoria e meios tecnológicos de viabilizar uma avaliação 

confiável, o que ainda não é o caso de muitos cursos em EaD que se baseiam 

preponderantemente em vídeos, TV, material impresso, como já mencionado 

anteriormente. Considerando que a tendência é aderir aos recursos da Internet para 

a mediação dos cursos a distância, nosso interesse está em analisar as 

possibilidades e limitações de algumas ferramentas da Internet para o processo 

avaliativo.  

Além do exame presencial, um ponto que merece atenção no texto do 

Dec. 5.622/05 é que o exame presencial deve prevalecer sobre os outros elementos 

que compõem a avaliação (atividades desenvolvidas a distância): 

Art. 4º A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, 
conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no 
processo, mediante: 

I - cumprimento das atividades programadas; e 

II - realização de exames presenciais. 

§ 1º Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição 
de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no 
projeto pedagógico do curso ou programa. 

§ 2º Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre 
os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a 
distância. (BRASIL, 2005, p.16). 
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O parágrafo 2º é o que nos preocupa, pois se por um lado esta exigência 

busca garantir a identidade do sujeito que será certificado, por outro, um mau 

entendimento ou realização deste artigo de lei pode reduzir tais exames ao poder 

tradicionais provas que muitas faculdades adotam, em datas pré-definidas, como um 

dos principais (se não o principal) instrumentos de avaliação, inviabilizando uma 

avaliação contínua e diagnóstica como defendem os princípios para a melhoria de 

cursos a distância. A avaliação com objetivo de promoção e diplomação não pode 

perder de vistas os princípios da avaliação formativa e contínua.  

Nessa perspectiva, nota-se que a exigência legal de exames presenciais 

e a prevalência destes sobre os demais instrumentos adotados no curso revela a 

adoção na EaD de uma prática avaliativa típica da educação presencial, sem que 

haja uma preocupação em desenvolver novas práticas específicas para essa nova 

realidade. Ao invés de simplesmente transpor um procedimento de avaliação do 

presencial para a EaD seria importante fomentar pesquisas sobre avaliação da 

aprendizagem no contexto dessa modalidade, para o desenvolvimento de novas 

formas de avaliar e novos recursos didáticos e tecnológicos que possam auxiliar 

nessa tarefa. É nessa direção que encaminhamos o presente estudo, não 

desenvolvendo novos procedimentos, mas analisando as potencialidades de 

recursos utilizados na EaD mediada pela Internet, para que seja viável uma 

avaliação da aprendizagem a distância.  

Além das bases legais, o MEC estabeleceu padrões de qualidade para 

cursos a distância. Em 2003, a Secretaria de Educação a Distância do MEC 

elaborou a primeira versão do documento “Referenciais De Qualidade Para Cursos 

A Distância” (BRASIL, 2003). Embora os referenciais não tenham força de lei, os 



 

 

44 

mesmos servem para orientar as Instituições e Comissões de Especialistas na 

análise de cursos a distância. Os dez itens do documento contemplavam os 

seguintes elementos:  

1. integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para 
o ensino superior como um todo e para o curso específico;  

2. desenho do projeto: a identidade da educação a distância; 

3. equipe  profissional multidisciplinar; 

4. comunicação/interatividade entre professor e  aluno; 

5. qualidade dos  recursos educacionais; 

6. infra-estrutura de apoio; 

7. avaliação de  qualidade contínua e abrangente; 

8. convênios e parcerias; 

9. edital e informações sobre o curso de  graduação a distância; 

10. custos de implementação e manutenção da  graduação a distância. 

(BRASIL, 2003) 

Dentre as referências enumeradas acima para que os cursos tenham um 

padrão de qualidade pautados no processo e no produto, havia um item dedicado à 

“avaliação contínua e abrangente”. Neste item do documento duas dimensões na 

proposta de avaliação foram contempladas: 1) a que diz respeito ao aluno e 2) a que 

se refere ao curso como um todo, incluindo os profissionais que nele atuam.  No 

tocante ao item 1 o documento propõe  que, 

Mais que uma formalidade legal, a avaliação deve permitir ao aluno sentir-
se seguro quanto aos resultados que vai alcançando no processo de 
ensino-aprendizagem. A avaliação do aluno feita pelo professor deve 
somar-se à auto-avaliação, que auxilia o estudante a tornar-se mais 
autônomo, responsável, crítico, capaz de desenvolver sua independência 
intelectual. A avaliação responsável é fundamental para que o diploma 
conferido seja legitimado pela sociedade. (BRASIL, 2003) 
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Ao contrário do proposto no decreto, a ênfase aqui é na avaliação durante 

o processo, destacando aspectos como a possibilidade de módulos introdutórios, 

para assegurar um ponto de partida comum aos alunos, a necessidade de definição 

de recuperação de estudos e as avaliações da mesma, o respeito ao ritmo de 

aprendizagem diferenciado de alguns alunos, tornar pública todas as informações 

referentes às avaliações realizadas, além de planejar um processo contínuo de 

avaliação quanto a aprendizagem dos alunos, embora em um dos itens do 

documento a avaliação presencial seja lembrada como exigência legal: “definir como 

será feita a avaliação da aprendizagem do aluno, tanto no processo como as finais – 

estas, presenciais, conforme exige a legislação em vigor” (BRASIL, 2003). 

Em 2007, uma nova versão dos referenciais foi divulgada, tendo em vista 

a necessidade de atualização do documento, devido as mudanças na área, a 

renovação da legislação e os resultados das avaliações dos cursos existentes. Com 

o título “Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância” o 

documento direcionou as orientações para o ensino superior nessa modalidade e 

ressalta que o mesmo pode servir de base para a elaboração de referenciais 

específicos para os demais níveis educacionais ofertados a distância.  

Considerando os diferentes modelos de EaD e, conseqüentemente, as 

diferentes linguagens e recursos educacionais e tecnológicos adotados, o 

documento apresenta uma nova estrutura de tópicos que contemplam aspectos 

pedagógicos, recursos humanos e infra-estrutura, conforme apresentamos a seguir: 

- Concepção de educação e currículo no processo de ensino e 
aprendizagem; 
-  Sistemas de Comunicação; 
- Material didático; 
- Avaliação 
- Equipe multidisciplinar; 
- Infra-estrutura de apoio; 
- Gestão Acadêmico-Administrativa; 
- Sustentabilidade financeira. 
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Nota-se que no novo documento a avaliação continua sendo um tema de 

destaque e abordado nas duas dimensões citadas anteriormente. De forma mais 

sucinta, o documento reforça a proposta de avaliação contínua, a importância de um 

acompanhamento permanente dos estudantes no decorrer do processo educativo e 

ressalta o aspecto legal da exigência de exames presenciais. 

Diante deste cenário, onde a EaD recebe uma legislação própria que, 

aliada aos avanços tecnológicos, impulsionaram uma grande expansão da  EaD no 

Brasil, precisamos refletir e discutir sobre os aspectos que garantam uma EaD com 

a qualidade esperada, quebrando a barreira de uma modalidade de segunda 

categoria. Nessa perspectiva, precisamos aprofundar-nos em aspectos diretamente 

relacionados ao processo de ensino e aprendizagem na modalidade a distância e, a 

avaliação da aprendizagem é um dos elementos que merece a nossa atenção. Há 

pelo menos trinta anos temos tido intensas discussões entre teóricos da educação 

sobre avaliação da aprendizagem e este é sempre um tema polêmico na modalidade 

presencial, em que estamos familiarizados e possuímos referenciais.  

Contudo, o que dizer da avaliação da aprendizagem em EaD? Ressaltar 

que, além de ter pontos comuns ao ensino presencial (que traz consigo polêmicas 

comuns as duas), apresenta também peculiaridades que devem ser levadas em 

consideração para um bom desenvolvimento do processo educativo nesta 

modalidade. Os recursos tecnológicos, em especial, as ferramentas da Internet, têm 

desempenhado um importante papel para o debate dessa área, trazendo novas 

possibilidades para a EaD. Dessa forma, na seqüência, apresentamos como a EaD 

vem delineando-se e quais suas principais características, importante para uma 

discussão consistente sobre a prática avaliativa em EaD. 
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1.3. DEFINIÇÃO E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA EAD 

Conforme vimos nas seções anteriores, tivemos em todo o mundo 

avanços significativos nas experiências em EaD, principalmente nas últimas 

décadas, quando tais avanços foram fomentados pelo desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação e informação (em especial da Internet), desencadeando 

um reconhecimento legal enquanto modalidade de ensino e, conseqüentemente,  

um número cada vez maior de propostas de cursos formais. Todo esse processo de 

desenvolvimento abrangeu diferentes concepções de EaD, relacionadas a diferentes 

objetivos, a diferentes usos da tecnologia na educação, a diferentes papéis dos 

agentes envolvidos nos processo de ensino-aprendizagem em EaD (professor, tutor 

e aluno), bem como, nas diferentes formas de lidar com os elementos que compõem 

a prática pedagógica no contexto da EaD, como o material didático, o planejamento, 

as atividades e, sobretudo, a avaliação da aprendizagem, objeto do presente estudo. 

Entendemos que para uma discussão posterior sobre avaliação da aprendizagem no 

contexto da EaD é necessário compreendermos suas principais características ao 

longo de seu desenvolvimento e como se configura no cenário atual.  

Segundo Nunes (2001) há conceitos que demoram muito para se firmar a 

partir de suas próprias características, o que foi o caso da EaD, que primeiro 

conceituou-se, o que não seria educação a distância e, somente a partir das 

pesquisas dos anos 70 e 80, ela foi vista pelo que é, ou seja, a partir das 

características que a determinam ou por seus elementos construtivos. Peters (2003, 

p. 29) destaca cinco das especificidades que distinguem a EaD de outras formas do 

ensino superior: “a específica combinação de algumas das formas de ensino e 

aprendizagem convencionais, o aproveitamento específico de meios técnicos, um 

handicap estrutural específico,  o tipo especial dos estudantes e, por fim, as formas 
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específicas de institucionalização” (grifo do autor). Segundo Peters (2003) em uma 

visão tradicional de EaD as formas de aprendizado são inspiradas no estudo em 

sala de aula convencional como, por exemplo, aprender por meio de leitura de 

material impresso como livros didáticos; aprender por meio de trabalho científico 

autônomo como provas escritas ou relatórios; aprender por meio de comunicação 

pessoal como conversas com companheiros ou seminários; o que leva o autor a 

concluir: 

Portanto, por um lado, a educação a distância na verdade não é nada de 
novo ou até mesmo estranho. Ela tem suas raízes nas formas de estudo em 
sala de aula e serve-se delas. Por outro lado, pode-se demonstrar nessas 
formas de aprendizado o específico da estrutura didática do ensino a 
distância, porque elas são combinadas e integradas com outras ênfases, 
sobretudo por meio da maior e quase hipertrofiada insistência no 
aprendizado através da leitura e a considerável restrição do aprendizado 
por participação em preleções, seminários e exercícios. (PETERS, 2003, 
p.30) 

Esta visão tradicional apresentada anteriormente é denominada por 

Garrison (1993) de primeira geração da EaD, uma geração na qual prevaleceu o 

estudo por correspondência e o uso de materiais impressos. O autor definiu duas 

outras gerações: uma segunda geração, baseada sobretudo nas teleconferências, 

que Garrison (1993) ressalta ter representado um movimento radical do princípio da 

educação em massa, requerendo do estudante um controle considerável de quando 

e onde estudar; uma terceira geração integra as possibilidades que oferece o 

aprendizado com o auxílio do computador, como o uso de softwares didáticos 

apropriados e a interatividade proporcionada pela Internet, combinado com as 

telecomunicações da segunda geração. Garrison (1993) chama a atenção para as 

interações assíncronas presentes nessa 3ª geração, ressaltando que a mesma é 

muito da natureza espontânea e imediata de uma comunicação oral, apresentando-

se com um caráter reflexivo.  

Segundo o autor uma interação não tem mais qualidade que a outra, 
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simplesmente servem para finalidades diferentes e ainda temos pouca experiência e 

muitas perguntas a respeito de como e quando usar cada um desses tipos de 

comunicação. Vale ressaltar, portanto, que a escolha do tipo de comunicação que 

permeará o processo educativo em um curso a distância influenciará diretamente na 

forma de acompanhar os alunos e de avaliá-los, por isso em nossa pesquisa 

analisamos ferramentas síncronas e assíncronas.  

A partir dessa proposta de três gerações para EaD Garrison (1993) 

identificou duas características da EaD que se inter-relacionam: a acessibilidade 

(acessibility) em grau especialmente alto e a eficácia (quality) dos processos 

interativos de ensino e aprendizagem postos em prática: 

 Na prática, se observa com efeito: quanto maior a acessibilidade ao 
material impresso, de rádio e de televisão, proporcionada, por exemplo, pelo 
emprego dos meios de massa, tanto maior o número de estudantes e tanto 
mais esporádica e escassa a interação direta entre docentes e discentes. 
Essa situação, constatável em grandes universidades a distância, é 
criticada por muitos especialistas da educação a distância. Pois eles são de 
opinião de que não bastaria proporcionar aos estudantes apenas um estudo 
próprio isolado com a ajuda de materiais didaticamente elaborados. Pelo 
contrário, dever-se-ia possibilitar-lhes, em primeiro lugar, o diálogo com os 
docentes e outros estudantes, porque nisso consistiria o verdadeiro 
fundamento do ensino científico. Pois vale a regra básica: quanto maior a 
acessibilidade, tanto mais pobre qualitativamente o estudo. (PETERS, 2003, 
p.34). 

Assim, um dos grandes desafios da EaD tem sido propiciar nos cursos 

desta modalidade um alto grau de interação entre os participantes, com o propósito 

de diminuir a distância entre os docentes e discentes, bem como auxiliar na 

construção de novos conhecimentos pelos estudantes. Ao longo de  seu 

desenvolvimento é possível observar vários modelos que visam esse objetivo, 

conforme identifica Peters (2003): 

- O modelo por correspondência – que sugere diminuir a distância entre 

docentes e discentes por meio de comunicação por correspondência manuscrita, 

estabelecendo um diálogo por escrito, uma locução direta e um tom pessoal às 
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cartas. O autor afirma que foi um modelo de sucesso, porém reflete sobre sua 

eficácia para o ensino a distância, questionando se “a proximidade fingida e a 

amigável intimidade correspondem à atmosfera reinante em escolas superiores” 

(PETERS, 2003, p.50); 

- O modelo da conversação – o texto didático apresenta uma simulação 

de uma conversação entre docentes e discentes. O autor ressalta que se a 

conversação simulada for bem conduzida ela pode reduzir a distância entre 

professor e alunos, mas questiona também, se o modelo do diálogo se presta em 

termos gerais para a apresentação de conteúdos científicos no ensino superior 

“quando um dos princípios do ensino universitário é justamente iniciar o aluno na 

linguagem científica” (PETERS, 2003, p. 54); 

- O modelo professoral – nesse modelo os docentes transferem sua 

habilidade e arte para o texto didático, para que esse possa exercer 

substitutivamente todas as funções didáticas importantes. Peters (2003) considera 

que houve um progresso nesse modelo por se apoiar, sobretudo, em modelos 

didáticos, diferentemente dos outros dois anteriores. Segundo o autor, temos a 

influência desse modelo sobre o ensino a distância atualmente praticado. 

- O modelo tutorial – para vencer a distância, nesse modelo o texto 

didático simula uma conversa de aconselhamento, despertando a idéia de um 

diálogo com um tutor imaginário, recurso usado para o estudante não se entregar à 

sensação de estar trabalhando isolado da universidade.  

- O modelo tecnológico de extensão – consiste em simplesmente permitir 

aos estudantes a distância a participação nas aulas da universidade com presença 

com o auxílio de meios técnicos de informação e comunicação, ou seja, os alunos 

recebem audiocassetes das aulas presenciais. Peters (2003) salienta que, apesar de 
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se conseguir uma proximidade muito peculiar, os alunos participam apenas de uma 

“perspectiva do buraco da fechadura”, pois não participam efetivamente das aulas, 

são apenas espectadores a distância. 

Todos esses modelos objetivam diminuir a distância entre docentes e 

discentes no contexto da EaD, propiciando uma maior interação entre os mesmos. 

Assim, interação é uma das palavras-chaves quando se fala em EaD. Hoje em dia, 

com recursos oferecidos pela tecnologia, em especial, a Internet, temos maiores 

possibilidades de atingir esse objetivo. Como discute Azevedo (1999) “a aplicação 

de novas tecnologias na Educação a Distância (EAD), especialmente aquelas 

ligadas à Internet, vem modificando o panorama dentro deste campo de tal modo 

que seguramente podemos falar de uma EAD antes e depois”.  

O autor argumenta ainda que, antes da internet, tínhamos apenas 

tecnologias de comunicação de um-para-muitos (rádio, TV) ou de um-para-um 

(ensino por correspondência, por exemplo) e com a internet, além dessas duas 

possibilidades de comunicação abriu-se uma terceira: muitos-para-muitos. Essa 

terceira possibilidade de interação é considerada por Pierre Lèvy (1999) como um 

terceiro nível de interatividade em que os sujeitos podem trocar, negociar e 

intercambiar diferentes experiências ao mesmo tempo. Podemos então destacar a 

interatividade como um dos principais aspectos do uso da internet na EaD: 

Portanto, a interatividade passa a ser compreendida como a possibilidade 
do usuário participar ativamente, interferindo no processo com ações, 
reações, intervindo, tornando-se receptor e emissor de mensagens que 
ganham plasticidade, permitindo a transformação imediata (Lèvy, 
1994.1999), criando caminhos, trilhas, cartografias, valendo-se do desejo do 
sujeito. (ALVES e NOVA, 2003, p. 13) 

Conforme destacamos no capítulo introdutório do presente trabalho, a 

este novo espaço de comunicação que surge com o uso dos computadores 

interligados em rede Lévy (1999) define de ciberespaço: 
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O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 
termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 
assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 
(LÉVY, 1999, p.17) 

E, às implicações culturais engendradas nesse ciberespaço nos leva à 

definição de cibercultura. Para Lévy (1999) “a cibercultura leva a co-presença das 

mensagens de volta a seu contexto como ocorria nas sociedades orais, mas em 

outra escala, em uma órbita completamente diferente” (LÉVY, 1999, p.15). Tal 

conceito é importante, pois representa um rompimento paradigmático com a mídia 

de massa, permitindo uma comunicação personalizada, conforme ressalta Silva 

(2003, p.55).  

Nessa perspectiva, segundo o autor, a palavra mais interessante na 

cibercultura é interatividade, um conceito relativamente novo. Marco Silva nos 

lembra que o conceito de interação vem de longe, usado em  sociologia e psicologia 

social pelos interacionistas, a partir do início do século XX. Já o conceito de 

interatividade surgiu no final dos anos 70 e início da década de 80 no contexto das 

novas tecnologias de informação, segundo o autor. Nessa perspectiva, Silva (2003) 

apresenta então três fundamentos da interatividade: 

1) participação-intervenção: participar não é apenas responder ‘sim’ ou ‘não’ 
ou escolher uma opção dada, significa modificar a mensagem; 2) 
bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é a produção conjunta da 
emissão e da recepção, é co-criação, os dois pólos codificam e decodificam; 
3) permutabilidade-potencialidade: a comunicação supõe múltiplas redes 
articulatórias de conexões e liberdade de trocas, associações e 
significações. (p.58) 

Dessa forma, a interatividade é um dos principais elementos quando o 

assunto é EaD. Nessa perspectiva Kenski (2003) argumenta que para aprender é 

fundamental interagir com as informações e com as pessoas, podendo haver vários 

tipos de interação e comunicação, com o apoio ou não das ferramentas digitais, mas 
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para que essa interação ocorra é necessário que haja envolvimento. Por isso, é 

necessário estarmos atentos para não nos escondermos por trás do uso de recursos 

tecnológicos como formas camufladas de interação, quando, na verdade, podemos 

estar fornecendo formas didáticas tradicionais, centradas apenas na ação do 

docente. Um exemplo pode ser o tipo de interação que ocorre quando em um curso 

a distância usamos a Internet para que os alunos respondam a testes ou 

questionários. O tipo de interação decorrente desse recurso seria muito menor que 

aquela propiciada por uma discussão temática em um fórum ou chat. 

Na teoria da Distância Transacional, desenvolvida por Michael Moore, a 

questão da interação aparece como um dos componentes elementares. Na EaD a 

separação entre alunos e professores conduz a padrões especiais de 

comportamento dos mesmos e afeta profundamente tanto o ensino quanto a 

aprendizagem (MOORE, 1993). Além disso, na EaD a concepção de espaço físico 

onde se realiza o processo educativo exige uma nova perspectiva. Dessa forma, 

Moore (1993) analisou a distância geográfica no contexto da EaD re-significando o 

conceito de “distância”, considerando que em educação, distância não tem sentido 

exclusivamente físico ou geográfico, mas principalmente relacional, afetivo e/ou  

comunicacional. Desse modo, a teoria consiste em uma distinção entre distância 

física e distância comunicativa ou psíquica.  

Segundo o autor, com a separação entre alunos e professores no 

contexto da EaD surge um espaço psicológico e comunicacional a ser transposto, 

um espaço de potenciais mal-entendidos entre as intervenções do instrutor e as do 

aluno; este espaço psicológico e comunicacional é o que ele denomina de distância 

transacional. Moore (1993) reconhece que em qualquer contexto educacional é 

possível existir alguma distância transacional, seja na educação presencial ou a 
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distância,  e  a extensão da distância transacional em um programa educacional é 

função de três grupos de variáveis: Diálogo, Estrutura e Autonomia do Aluno. 

Segundo Moore (1993) “o diálogo é desenvolvido entre professores e 

alunos ao longo das interações que ocorrem quando alguém ensina e os demais 

reagem” (MOORE, 1993, p.2). Embora os conceitos de diálogo e interação sejam 

muito parecidos o autor salienta  que o termo diálogo em uma relação educacional é 

direcionado para o aperfeiçoamento da compreensão por parte do aluno. Moore 

(1993) enfatiza  alguns fatores que podem influenciar no diálogo, como a natureza 

do meio de comunicação utilizado (cartas, telefonemas, e-mails, são exemplos de 

meios que podem propiciar maior interação e diminuir a distância transacional entre 

docentes e discentes); o número de alunos por professor; a freqüência da 

oportunidade para comunicação entre professores e alunos; o ambiente físico que 

professores e alunos utilizam para a comunicação, entre outros.  

O segundo grupo de variáveis da Teoria Transacional é a Estrutura do 

Programa. Segundo Moore (1993) a estrutura do programa, definida pelos 

elementos do projeto do curso ou as maneiras de estruturar-se o programa de 

ensino, expressam a rigidez ou a flexibilidade dos objetivos educacionais, das 

estratégias de ensino e dos métodos de avaliação do programa:  

Quando um programa é altamente estruturado e o diálogo professor-aluno é 
inexistente, a distância transacional entre alunos e professores é grande. No 
outro extremo, há pequena distância transacional em programas por 
teleconferência que possuem muito diálogo e pouca estrutura 
predeterminada (MOORE, 1993, p.3).  

No entanto, o autor identifica um aspecto positivo nos modelos em que a 

distância  transacional é pequena: a falta de oportunidades de diálogos podem 

desenvolver nos estudantes uma certa autonomia em relação aos estudos: 
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Uma vez que os alunos são atores de importância crucial na transação de 
ensino-aprendizagem, a natureza do aluno – principalmente o potencial 
para assumir a responsabilidade de aprendizagem autônoma – pode ter um 
importante efeito sobre a distância transacional em qualquer programa 
educacional. Parece existir uma relação entre diálogo, estrutura e 
autonomia do aluno, pois quanto maior a estrutura e menor o diálogo em um 
programa, maior autonomia o aluno terá de exercer. (MOORE, 1993, p.3) 

Claro que essa autonomia precisa ser discutida pois, embora necessária, 

precisa ter como fundo a disponibilidade de material didático adequadamente 

estruturado (com um maior número de instruções e melhor orientação), em 

consonância com os propósitos do curso. 

Sobre o terceiro grupo de variáveis, relacionados à autonomia do aluno, 

Moore (1993) explica que esta autonomia é “a medida pela qual, na relação 

ensino/aprendizagem, é o aluno e não o professor quem determina os objetivos, as 

experiências de aprendizagem e as decisões de avaliação do programa de 

aprendizagem” (MOORE, 1993, p. 5). Considerando que esta autonomia não é 

estimulada pelo sistema escolar, um aluno de um curso a distância geralmente 

precisa desenvolver esta habilidade e, nesse caso, é incumbência do professor 

auxiliá-lo nessa tarefa. A esse respeito Peters (2003) argumenta que o estudo 

autônomo de modo nenhum se trata de uma construção individual e isolada, e 

considera importante seu papel no modelo de EaD adotado já que, para tanto, 

requer um rompimento com o modelo tradicional que determina o ensino 

universitário: 

(...) a proposta do estudo autônomo de modo nenhum foi tirada do ar, 
tampouco é uma idéia fixa de reformistas notórios. Pelo contrário, ela é 
conhecida há muito na teoria e na prática do ensino e da aprendizagem, 
está teoricamente elaborada e também é praticada. Em contraposição a 
isso, os tradicionais procedimentos didáticos expositivos já estão 
ultrapassados em muitos sentidos com vistas a novas exigências; eles 
referem-se, portanto, a um estágio passado da sociedade e por isso são 
grosseiramente inadequados. Em universidades com presença isso vale 
especialmente em relação às preleções, em universidades a distância em 
relação aos cursos de ensino a distância preparados em detalhes. O estudo 
autônomo, ao contrário, parece corresponder às tendências do tempo e 
estar aberto para o futuro. (PETERS, 2003, p.97) 



 

 

56 

Todos esses aspectos sobre EaD levantados até então (os diferentes 

modelos de EaD, o papel da interatividade, o uso das tecnologias, a aprendizagem 

dialógica, estruturada e autônoma) nos levam a refletir sobre o novo perfil do aluno e 

do professor envolvidos em um programa de EaD.  

Quando dizemos que professor e alunos devem assumir um novo perfil, 

nos referimos ao papel desempenhado por cada um nessa modalidade de ensino, 

muitas vezes mediado essencialmente pela Internet. Para que o professor possa 

utilizar um ambiente online em seu potencial ele precisa não só ter o domínio da 

tecnologia, mas assumir um novo papel, que vai além da transmissão de 

informações, uma vez que outros meios podem desempenhar esse papel com uma 

maior eficácia. Cabe então ao professor auxiliar os alunos a interagirem com esses 

conhecimentos os quais eles terão acesso, e a propor atividades que os auxiliem na 

construção de seus conhecimentos. Para tanto, o professor precisa lançar mão dos 

recursos disponíveis no ambiente virtual que será utilizado, avaliando quais  

ferramentas estão sendo disponibilizadas e de que forma elas podem lhe auxiliar 

nessa tarefa.  

Nesse contexto, como  deve ser o perfil desses aprendizes? Um aluno de 

um curso online (assim como um professor online) precisa desenvolver habilidades 

que também vão além do domínio computacional e de navegação na Internet. De 

um modo geral, os alunos de hoje em dia não apresentam dificuldades para lidar 

com a tecnologia, e se familiarizam com uma certa facilidade aos ambientes virtuais  

que necessitam utilizar. Isso porque é uma geração que cresceu em contato com 

diversas tecnologias e com o desenvolvimento da Internet, que na última década se 

popularizou cada vez mais. Não obstante, ser um bom aluno convencional e ter um 

domínio operacional de novas tecnologias não é suficiente. Nessa modalidade de 
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ensino, o aluno é chamado a assumir cada vez mais o papel de principal ator do 

processo educativo, empreendendo um ritmo próprio de aprendizagem e, 

principalmente, gerenciando sua auto-aprendizagem, na medida em que ele é 

responsável pela seleção e organização dos conhecimentos que estão em jogo no 

curso. Um aluno de um ambiente virtual online tem acesso não só aos 

conhecimentos disponibilizados pelo professor no ambiente virtual de ensino, mas a 

um universo de informações correlatas que estão disponíveis na Internet. Assim, 

concordamos com Ramal, quando diz que 

 (...) o uso do computador e da Internet deve colocar o aluno como centro 
do processo, dando-lhe papel ativo, permitindo-lhe construir o 
conhecimento, trazendo-lhe textos que o questionem, procurando formar 
sua capacidade de raciocínio, sua criticidade, e motivando-o a ser um 
agente de construção de novas realidades: modernas, desenvolvidas 
tecnologicamente, mas tendo sempre o ser humano como valor 
fundamental. (RAMAL, 1996, n.p.) 

Como vemos, definir o papel do professor e do aluno no contexto da EaD 

não é tarefa simples, pois exige um novo olhar sobre os processos de ensino e 

aprendizagem, o desenvolvimento de novas habilidades, muitas vezes não 

incentivadas no modelo presencial, como domínio de novos recursos ou a 

necessidade de antecipar possíveis dúvidas ainda no planejamento. Além do 

professor e do aluno, temos nos cursos a distância mais um personagem: o tutor. 

Enquanto o professor tem um papel importante na elaboração antecipada 

do material a ser disponibilizado para o aluno e de interagir com ele, tentando 

mediar e diagnosticar o seu desenvolvimento, o tutor tem a possibilidade de estar 

em contato direto com o aluno e assim, acompanhar mais de perto o seu 

desenvolvimento. Dessa forma, muitas vezes, ao tutor caberá auxiliar o professor a 

entender o contexto geral da dúvida e, por sua vez, ajudar o aluno, fazendo uma 

ponte entre o presencial e o a distância. Embora tenhamos um considerável avanço 
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das tecnologias da comunicação, quase sempre a comunicação entre professor e 

alunos a distância se dá por meios em que prevalecem as linguagens orais ou 

escrita. No entanto, expressar uma dúvida por meio dessas linguagens nem sempre 

é simples; precisaríamos do apoio de outras formas de expressão (desenhos, 

gráficos, equações) nem sempre disponíveis. Dessa forma, o papel do tutor é 

fundamental para fazer essa mediação e ajudar professor e alunos.  

Apesar desse importante papel, nem sempre temos clareza do que 

representa um tutor nos programas de EaD. Maggio (2001) traz a tona essa 

discussão ressaltando que quase sempre temos mais perguntas que respostas 

quando o assunto é o papel do tutor na EaD: 

 Entendemos que o papel e a tarefa do tutor geram perguntas muito 
boas para o desenvolvimento de nosso conhecimento acerca da 
modalidade a distância. Toda vez que o responsável por um programa de 
educação a distância afirma: “Espera-se que os tutores resolvam isso”, “A 
alta porcentagem de fracassos nas avaliações poderia ser atribuída ao fato 
de os alunos terem assistido muito pouco às tutorias” ou “O material tem 
muitos problemas, mas os tutores poderão saná-los”, ele assume uma 
posição a respeito do tipo de intervenções que o tutor deveria criar, 
esclarecendo concepções pedagógicas mais gerais, seguramente coerentes 
com as do programa em seu conjunto. (MAGGIO, 2001, p. 94) 

Nota-se, portanto, que se deposita no tutor grandes responsabilidades, 

relacionadas ao bom andamento do curso, à aprendizagem dos alunos, à avaliação 

dos mesmos, à mediação entre alunos e professor, entre outros aspectos. Maggio 

(2001) argumenta que nas perspectivas tradicionais da modalidade a distância, era 

comum sustentar que o tutor dirigia, orientava, apoiava a aprendizagem dos alunos, 

mas não ensinava. Contudo, hoje em dia, o papel do tutor vai além dessas tarefas. 

Essa visão era válida quando a concepção de EaD era baseada no autodidatismo, 

em materiais auto-suficientes. Atualmente valorizamos o processo de construção do 

conhecimento, os processos cognitivos individuais, os saberes prévios, as 

estratégias de resolução dos problemas, entre outros aspectos. Dessa forma, a 
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autora conclui que “Tanto o tutor como o docente são responsáveis pelo ensino, pelo 

bom ensino, e nesse aspecto não há distinções importantes no sentido didático” 

(MAGGIO, 2001, p.98-99).  

Um outro aspecto observado pela autora diz respeito às intervenções do 

tutor da modalidade que, segundo Maggio (2001), são demarcadas em função de 

três dimensões de análise: tempo, oportunidade e risco. Para a autora, não pode 

dizer “amanhã continuamos”, pois o amanhã pode ser “nunca” e a postergação 

poderia condenar ao fracasso. Como nem sempre o tutor pode contar com a certeza 

de que “encontrará o aluno” na próxima tutoria agendada, ele precisa oferecer 

respostas específicas para as eventuais dúvidas. Por isso é importante que os 

programas em EaD coloquem como obrigação as consultas periódicas, a tutoria, 

seja em encontros presenciais ou por meio eletrônicos.  

Em termos processuais, caberá ao tutor também participar de uma 

avaliação diagnóstica do aluno, a fim de auxiliar tanto o aluno quanto o professor 

nas decisões de mediações que busquem auxiliar o aluno. Além disso, caberá ao 

tutor realizar avaliações individuais e de trabalho em grupo, buscando também 

avaliar a motivação e o empenho do aluno. Diante do exposto, Maggio (2001) 

ressalta muito bem quando afirma que “É errôneo pensar que um tutor tem de saber 

“menos” que um docente que ensina os mesmos conteúdos na educação presencial, 

dado que suas oportunidades de interagir com os alunos são menores, e, como 

conseqüência disso, são menores suas possibilidades de aprofundar perspectivas 

de análise” (p.104). 

No decorrer desse capítulo vimos que são muitos os aspectos que 

permearam o desenvolvimento da EaD e que lhe permitiram assumir o atual status, 

de modalidade de ensino, reconhecida e confiável. A distância geográfica, principal 
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característica dessa modalidade, passa a ser relativa quando a interatividade é 

incentivada e viabilizada pelos recursos tecnológicos que temos hoje disponíveis. 

Assim, podemos definir a EaD como uma modalidade de ensino-aprendizagem, com 

um programa educacional definido (projeto, planejamento, material didático, 

avaliação, etc), podendo ser combinado com um modelo presencial ou misto, além 

de se beneficiar de um conjunto de métodos, técnicas e recursos tecnológicos que 

contribuam para a interação entre os envolvidos (professor, tutor e alunos), bem 

como, favoreçam a construção de novos conhecimentos. 

Consideramos que essa definição envolve uma complexidade das 

variáveis envolvidas na EaD, dentre as quais, temos como foco para o presente 

estudo, a avaliação da aprendizagem no contexto dessa modalidade. Portanto, no 

próximo capítulo apresentamos os elementos teóricos acerca do tema avaliação da 

aprendizagem. 
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2. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Antes de discutirmos sobre avaliação da aprendizagem na modalidade a 

distância julgamos necessário uma fundamentação teórica do processo de avaliação 

da aprendizagem, essencial na constituição do objeto da tese e do presente 

capítulo.  

Assim, iniciaremos com uma reflexão sobre o que é avaliar, abordando 

alguns aspectos inerentes à prática avaliativa e às principais concepções acerca 

desse assunto na visão dos teóricos da área, a fim de uma compreensão mais 

aprofundada. Na seqüência, reservaremos uma atenção especial para as medidas e 

critérios de avaliação, os instrumentos de avaliação e os principais tipos de 

avaliação da aprendizagem.  

  

2.1. AVALIAR É... 

Medir? Classificar? Julgar? Repensar? Quantificar? Diagnosticar? 

Verificar? É comum reduzirmos a avaliação a testes, exames ou provas, que na 

verdade não passam de instrumentos de avaliação que retratam apenas um 

momento do processo educativo. Hoffmann (2005) considera que esses momentos 

representam “pequenas ‘paradas’ de um trem em movimento, ou seja, momentos de 

o professor dar notícias sobre o caminho percorrido pelo aluno até aquele momento” 

(HOFFMANN, 2005, p. 15). Percebe-se aí uma interpretação de avaliação como um 

processo, como um acompanhamento:  
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Ao avaliar efetiva-se um conjunto de procedimentos didáticos que se 
estendem sempre por um longo tempo e se dão em vários espaços 
escolares, procedimentos de caráter múltiplo e complexo tal como se 
delineia um processo. (HOFFMANN, 2005, p. 13) 

Nesse caso, as “pequenas paradas” são necessárias para que o 

professor possa acompanhar o desenvolvimento do estudante, entender seus 

modos de raciocínio, suas estratégias de resolução, o tipo de erro cometido, entre 

outros aspectos que, combinados, podem auxiliar o professor a descobrir a melhor 

forma de ajudar seu aluno. Nessa perspectiva, Méndez (2002) argumenta que 

Ensinar não é tão-somente uma questão de conhecimentos, mas também 
de modos de raciocinar. Aprender não é tão-somente acumular conteúdos 
de conhecimento, mas também modos de raciocinar com eles até aprendê-
los, interiorizá-los e integrá-los à estrutura mental de quem aprende. 
(MÉNDEZ, 2002, p.39 – grifo do autor) 

Segundo essa concepção de ensino e de aprendizagem uma das funções 

da avaliação é servir de instrumento para uma melhoria na qualidade da 

aprendizagem. Todavia é possível identificarmos outras funções que a avaliação tem 

desempenhado, conforme destaca Méndez (2002): 

É evidente que ela desempenha muitas e variadas funções, mais das que 
formalmente lhe são reconhecidas: formação, seleção, certificação, 
exercício de autoridade, melhoria da prática docente; funções relacionadas 
à motivação e à orientação; funções administrativas, acadêmicas de 
aprovação; de informação e de retroalimentação, de controle. Elas 
aumentam em quantidade na mesma proporção em que perdem em 
transparência. (MÉNDEZ, 2002, p. 25) 

Essa diversidade de funções contempla não só o desempenho do aluno, 

mas também o desempenho do professor e das instituições de ensino, decorrência 

da complexidade da educação de hoje em dia. Embora todas essas funções tenham 

sua importância, centraremos nossa discussão sobre avaliação com a função de 

contribuir para o processo de aprendizagem dos alunos. Sendo assim, “é função da 

avaliação a promoção permanente de espaços interativos sem, entretanto, deixar de 

privilegiar a evolução individual ou de promover ações mediadoras que tenham 
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sentido para o coletivo” (HOFFMANN, 2005, p.16). 

Como vemos, avaliar vai além de um momento e requer a consciência do 

“por que se avalia?”. Barlow (2006) destaca um importante aspecto da avaliação 

quando discute sobre a razão de avaliarmos e considera que “é bem possível que 

uma indagação sobre o por que da avaliação nos conduza ao âmago do processo, 

ao ponto onde a ação é gerada em sua perspectiva realista, mas também, 

evidentemente, ao ponto onde se oculta a fonte inesgotável de mitos e de ritos” 

(BARLOW, 2006, p.105)1. Para o autor, como todas as atividades humanas 

socializadas, a escola tem seus mitos e ritos e qualquer manifestação da avaliação 

escolar pode dar margem à produção de mitos e de ritos.  

Por exemplo, o controle escolar pode ser entendido como um ritual: “da 

prova escrita de rotina aos mais prestigiados concursos de recrutamento – parece 

fundamentar-se no princípio de que todos os alunos são trapaceiros em potencial” 

(BARLOW, 2006, p.113). Por isso as constantes fiscalizações dos professores 

durante a realização de provas e testes. Cabe ressaltar que essa preocupação é 

levada para o contexto da EaD com uma atenção redobrada, por isso a exigência de 

exames presenciais nos cursos formais dessa modalidade, como discutiremos 

melhor no próximo capítulo. 

Uma outra forma de caracterizar a avaliação é feita por Luckesi (2005):”A 

avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do 

objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo, para 

aceitá-lo ou transformá-lo” (LUCKESI, 2005, p.33).  

O autor considera que as três variáveis (juízo de qualidade, dados 

                                            
1  Em nota o tradutor salienta que Michel Barlow usou “por que” referindo-se a perguntas (por 
que razão? Por que motivo?) e “porque” referindo-se a resposta; por isso, para não confundir o leitor, 
não foram utilizados os outros dois tipos de “porquês”. 
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relevantes da realidade e tomada de decisão) devem estar sempre juntas para que o 

ato de avaliar cumpra o seu papel. O juízo da qualidade é produzido por um 

processo comparativo entre o objeto que está sendo ajuizado e um determinado 

padrão ideal de julgamento, ou seja, ocorre quando o professor compara os 

resultados da aprendizagem do aluno com a expectativa de resultado que possui 

(padrão ideal de julgamento).  

 A segunda variável a ser considerada na avaliação é que o juízo de 

qualidade deve estar fundado sobre dados relevantes da realidade (do objeto da 

avaliação), isto é, a partir de um juízo de qualidade, com base em indicadores da 

realidade que delimitam a qualidade efetivamente esperada do objeto. Por exemplo, 

para avaliar a aprendizagem de matemática é  preciso tomar os indicadores 

específicos do conhecimento e do raciocínio matemático.  

A terceira variável conduz a uma tomada de decisão, tendo em vista que 

o julgamento de valor implica em um posicionamento, em uma tomada de posição, 

assim como uma tomada de decisão, já que em se tratando de um processo é 

preciso que os dados avaliados sirvam de orientação para a prática pedagógica 

fazendo alterações no planejamento, nos objetivos de ensino e/ou nas estratégias, 

caso sejam necessárias. 

Essa tomada de decisão está relacionada ao terceiro tempo da avaliação 

apresentado por Jussara Hoffmann. A autora identifica a avaliação como uma ação 

em três tempos, “uma ação ampla que abrange o cotidiano do fazer pedagógico e 

cuja energia faz pulsar o planejamento, a proposta pedagógica e a relação entre 

todos os elementos da ação educativa” (HOFFMANN, 2005, p.17). Portanto os três 

tempos seriam: tempo da admiração, tempo da reflexão e tempo das reconstruções 

das práticas avaliativas. Este último é o tempo da tomada de decisão sobre o que 
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fazer para atender as necessidades do aluno, bem como, um momento para o 

professor avaliar seu próprio trabalho, rever seu planejamento, seus objetivos, seus 

procedimentos e alterar o rumo do planejamento, se julgar necessário, para 

melhorar a qualidade do processo educativo.  

Luckesi (2005) segue essa mesma linha quando afirma que “a avaliação é 

um ato de investigar a qualidade dos resultados intermediários ou finais de uma 

ação, subsidiando sempre sua melhora” (LUCKESI, 2005, p. 165). Nessa 

perspectiva o ato de avaliar está intimamente relacionado ao ato de planejar. O autor 

argumenta que a avaliação da aprendizagem é um mecanismo subsidiário do 

planejamento e da execução do mesmo, de modo que só faz sentido a atividade de 

avaliar na medida em que esta serve para o diagnóstico da execução do 

planejamento e dos resultados que estão sendo buscados e obtidos. Considera-se, 

nesse caso, que “a execução de um planejamento não é linear, mas sim perpassada 

por processos de avaliação, tomadas de decisão, reorientações etc.” (LUCKESI, 

2005, p. 149). Tal concepção é importante, pois não reduz a avaliação da 

aprendizagem apenas à análise do desempenho do aluno, mas também à forma 

como o ensino está sendo conduzido, visando realizar um trabalho orientado para a 

aprendizagem do aluno. 

Gitirana (2003) também entende que o planejamento é indissociável da 

prática da avaliação já que, mesmo que não sistematicamente, todo professor faz 

avaliação do processo. “O planejar exige a explicitação prévia dos objetivos de 

ensino, com subseqüente reflexão quanto às expectativas das atividades para o 

desenvolvimento desejado” (GITIRANA, 2003, p.59). Ao avaliarmos no decorrer do 

processo, temos a oportunidade de alterar o planejado tendo em vista as 

necessidades, dificuldades e avanços dos alunos. Assim, a autora propõe que o 
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trabalho de planejar-avaliar-replanejar seja guiado pela análise da produção dos 

alunos, agindo, portanto como um instrumento de redimensionamento da prática. 

Por isso a importância de buscarmos estabelecer parâmetros avaliativos, 

conforme defende Hoffmann (2003), de modo que tais parâmetros refiram-se ao 

objetivo de o aluno aprender a aprender, planejando como observá-lo individual e 

longitudinalmente. Assim, temos a idéia de avaliação como um processo e o 

planejamento como um dos principais elementos.  

Contudo, a ênfase que o sistema educativo promove na classificação em 

detrimento do diagnóstico pode conduzir o ato de avaliar a um meio de julgar a 

prática ao invés de servir de pausa para pensar a prática e retornar a ela. Como 

conseqüência, a avaliação no contexto escolar tem tido uma função estática de 

classificar os alunos como inferior, médio ou superior, classificações essas que são 

registradas e podem ser transformadas em números e, por isso, adquirem a 

possibilidade de serem somadas e divididas em médias, como ressalta Luckesi 

(2005, p.34).  

A esse respeito, o autor nos chama a atenção para a função da avaliação, 

que em vez de ser utilizada para construção de resultados satisfatórios, tornou-se 

um meio para classificar os educandos e decidir sobre seus destinos, tendo como 

conseqüência um significado de poder. Uma das faces desse poder é ilustrada por 

Barlow (2006) ao destacar, por exemplo, o aspecto místico de uma avaliação 

preditiva (ou prognóstica): “ao indicar, de uma maneira ou de outra, o que será o 

futuro do aluno – verbalmente ou mediante uma decisão de orientação – o avaliador 

se arroga o poder de predizer, em vista dos resultados atuais do aluno, como será 

seu futuro” (BARLOW, 2006, p. 117). Barlow alerta que é como se o professor 

tivesse um “dom sobrenatural” de ver o futuro com a mesma certeza que vê o 
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presente, fazendo assim uma projeção do futuro a partir da situação atual. 

Outrossim, o professor precisa estar atento para não se deixar envolver 

por atitudes centradas em sua autoridade, já que a mesma pode ter um grande 

impacto na vida do aluno e, geralmente, se revela em diversos momentos da 

atividade avaliativa. Luckesi (2005) nos lembra, por exemplo, diversas situações em 

que na avaliação é manifestado o poder do professor: numa avaliação, cabe ao 

professor a definição do que é relevante ou irrelevante; a comunicação do que se 

pede num teste pode não ser clara, mas o professor pode usar sua autoridade para 

dizer que ele tem razão. Uma outra situação muito comum é transformar a avaliação 

em um mecanismo disciplinador, servindo para ameaçar os alunos caso eles não se 

comportem. Ou ainda, no componente “juízo de valor”, encontramos a possibilidade 

arbitrária do estabelecimento e da mudança de critérios de julgamento, a partir de 

determinados interesses. O que fazer então para não se deixar envolver por esses 

aspectos inerentes ao processo avaliativo? Ter clareza dos objetivos da avaliação e 

definir critérios em concordância com tais objetivos é um primeiro passo para 

realizar uma avaliação que sirva como instrumento de identificação de novos rumos: 

“Enfim, terá de ser o instrumento do reconhecimento dos caminhos percorridos e da 

identificação dos caminhos a serem perseguidos” (LUCKESI, 1995, p.43). 

 

2.2. CRITÉRIOS E MEDIDAS DE AVALIAÇÃO 

Embora a atividade avaliativa repouse sobre valores subjetivos, para 

evitar tais erros o professor não precisa recusar-se a julgar, como salienta Hadji 

(2001), já que não é possível avaliar sem julgar. Para o autor, o importante é que o 

professor, enquanto avaliador, não se deixe levar por uma “embriaguez judicial” e, 
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sim, tenha a preocupação de informar antes de julgar, para fazer de tudo para pôr a 

avaliação nas mãos do aluno: 

 

(...) fornecer as informações que permitam ao aluno julgar com 
conhecimento de causa: conhecimento das expectativas legítimas, 
conhecimento do objetivo valorizado, conhecimento de sua situação, 
conhecimento de suas próprias modalidades de funcionamento intelectual. 
(HADJI, 2001, p. 65). 

Nesse sentido, o importante é que o professor estabeleça critérios de 

forma transparente para seus alunos, de modo que os próprios alunos tenham a 

possibilidade de avaliar seu desempenho. Já que avaliar é emitir um julgamento, em 

qualquer prática de avaliação precisamos nos questionar sobre: 

- quem emite esse julgamento? 
- o que se avalia exatamente? 
- como esse julgamento é formulado: nota, frase, expressão não-verbal...? 
- e, sobretudo: qual é o critério de referência em relação a quem emite esse 
julgamento?  (BARLOW, 2006, p.17 – grifo do autor) 
 

Dessa forma, Hoffmann (2005) nos atenta que não há juízos avaliativos 

sem critérios ou parâmetros de avaliação; no entanto, o avaliador pode ou não ter 

consciência de tais critérios. A autora alerta que mesmo que se queira explicitar, não 

há critérios que dêem conta da riqueza do ato de aprender, por isso é impossível 

explicitá-lo por completo: 

O melhor que podemos fazer a respeito é termos a certeza de que sempre 
somos movidos por critérios que nos levam a julgar o que vemos. De que 
esses critérios são subjetivos: sofrem influências de nossos conhecimentos 
e experiências de vida. E que devemos pensar muito antes de tomar 
decisões que afetam a vida dos alunos nas escolas. (HOFFMANN, 2005, 
p.53) 

A importância dos alunos conhecerem os critérios estabelecidos pelo 

professor se revelou no estudo de Berbel (2001), quando analisou depoimentos de 

alunos do ensino superior sobre a prática avaliativa de seus professores. A autora 

observou que os alunos de seu estudo denunciaram a ausência de critérios na 
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avaliação ou o uso inadequado dos mesmos: 

 

Os alunos apontam para critérios questionáveis, ações duvidosas na 
avaliação, subjetividade excessiva, critérios injustos, critérios não explícitos, 
incoerência no sistema avaliativo, ausência de critérios, critérios diferentes 
para cada aluno, arbitrariedade e falta de clareza nos critérios, avaliação 
pautada no relacionamento pessoal(...). (BERBEL, 2001, p. 64-65) 

Como conseqüência a autora destaca o desestímulo dos alunos e a 

descrença no professor e em seu trabalho. Daí a importância de se estabelecer 

critérios de avaliação, devendo esses estarem  em consonância com os objetivos 

definidos. Contudo, essa concepção de avaliação não deve ser confundida com a 

visão positivista de avaliação por objetivos, proposta por Ralph Tyler nos anos 60. 

De acordo com Hoffmann (1991), nesse período, o Brasil sofreu grande influência 

dos estudos norte-americanos e foi amplamente divulgada a proposta de Tyler, 

repercutindo até hoje nos meios educacionais. A avaliação na concepção de Tyler é 

apresentada a seguir: 

O processo de avaliação consiste essencialmente em determinar em que 
medida os objetivos educacionais estão sendo realmente alcançados pelo 
programa do currículo e do ensino. No entanto, como os objetivos 
educacionais são essencialmente mudanças em seres humanos – em 
outras palavras, como os objetivos visados consistem em produzir certas 
modificações desejáveis nos padrões de comportamento do estudante – a 
avaliação é o processo mediante o qual se determina o grau em que essas 
mudanças de comportamento estão realmente ocorrendo. (TYLER, 1974, 
p.98-99) 

Essa visão sobre avaliação dá margem para uma função classificatória e 

nos remete a uma outra discussão que é a interpretação da avaliação como medida. 

A prática avaliativa com essa função classificatória e burocrática revela uma 

descontinuidade e parcelarização do conhecimento, conforme destaca HOFFMANN 

(1991). Para a autora, o grau, nota, conceito, são conferidos ao aluno sem 

interpretação ou questionamento quanto ao seu significado e poder, o que impede 
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que professores e alunos estabeleçam uma relação de interação e reflexão conjunta 

do questionamento sobre as hipóteses formuladas pelo educando durante o 

processo de aprendizagem, o que seria premissa fundamental para uma 

reconstrução da prática avaliativa.  

Em nossa prática de avaliação escolar, é comum registrarmos os 

resultados das avaliações realizadas e transformarmos tais resultados em números, 

surgindo aí a possibilidade de serem somadas e divididas em médias. Dessa prática, 

torna-se freqüente a confusão entre avaliação e mensuração, tanto por parte do 

professor como por parte do aluno. Vianna (2000) nos chama a atenção de que 

“medir é, na sua definição clássica, atribuir números a um certo atributo, segundo 

determinados critérios” (VIANNA, 2000, p.81). Para o autor, as medidas em 

educação referem-se a atributos, sendo, portanto medidas indiretas. Hoffmann 

(1991) identificou alguns equívocos decorrentes de imprecisões de termos como 

medida, conceito, teste que geralmente são entendidos como a própria avaliação: 

 

- A expressão MEDIDA, em educação, adquiriu uma conotação ampla e 
difusa. 
- Estabelecem-se notas e conceitos através de métodos impressionistas ou 
por comparação. Aspectos atitudinais e tarefas dissertativas são 
arbitrariamente pontuadas. 
- O termo CONCEITO assume, na escola, significado de MEDIDA. 
- A MEDIDA assume muitas vezes papel absoluto nas decisões de 
eliminação. 
- O TESTE é entendido como instrumento de constatação e mensuração e 
não de investigação. (HOFFMANN, 1991, p. 46) 
 
 

Essa identidade entre medida e avaliação está tão solidamente presente 

na concepção dos professores e alunos que mesmo as tentativas de trabalhar com 

notas ou conceitos acabam sendo uma “tradução” de uma medida, ou seja, de uma 

avaliação pautada no quantitativo. Demo (2004) considera que na verdade não há 

diferença relevante entre nota e conceito, pois sempre que se deseja uma média, 
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converte-se o conceito em número sem grandes dificuldades. O autor salienta que a 

alternativa de substituir a nota por comentários ou relatórios nem sempre é boa, pois 

“podem ser ainda mais drásticos e excludentes, porque, por sua própria imprecisão, 

não permitem que o aluno se defenda ou entenda sua situação” (DEMO, 2004, p. 113).  

De fato, é possível que isso aconteça, se o parecer não obedecer a 

critérios para a sua elaboração. Diferentemente de Demo, consideramos que há 

diferenças acentuadas entre notas, conceitos e parecer. Um parecer, pautado em 

objetivos e critérios claramente definidos e conhecidos pelo aluno, pode ter maiores 

chances de um significado mais representativo para o aluno do que a emissão de 

uma nota, geralmente interpretada como “estou abaixo (ou acima) da média”. Neste 

caso, o parecer poderia permitir que o aluno entendesse seus avanços na 

aprendizagem e em que pontos ele precisa investir, não representando assim um 

resultado tão desastroso como o apresentado pelo autor.  

Embora Demo (2004) considere que a nota pode ser uma alternativa 

aceitável, com a vantagem de se tornar “ostensiva, curta e grossa” e critique a 

substituição da mesma por comentários ou relatórios, ele defende que uma nota 

baixa “precisa vir acompanhada da devida fundamentação, por extenso, 

meticulosamente, porquanto sua razão é apenas uma: cuidar tanto mais e melhor da 

aprendizagem do aluno” (DEMO, 2004, p.114), o que reforça a idéia de que a nota 

pura e simples não é suficiente e que não deve refletir apenas em termos de 

conteúdos. 

Contudo, como bem ressalta Hoffmann (1991), nem todos os fenômenos 

podem ser medidos, por não haver instrumentos para tanto, ou por não admitirem tal 

precisão numérica. A autora exemplifica que, na escola, é possível medir a 

freqüência às aulas, o número de acertos em uma tarefa, o número de livros lidos, 
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mas na prática os professores geralmente não têm essa clareza e acabam 

atribuindo graus numéricos indiscriminadamente a aspectos atitudinais dos 

estudantes (comprometimento, interesse, participação) ou tarefas deles que não 

admitem escores precisos (redações, desenhos, monografias). O que a autora 

percebe é que a compreensão de muitos professores é de que “tudo pode ser 

medido”, sem se dar conta que muitas notas são atribuídas aos alunos 

arbitrariamente, por critérios individuais, vagos e confusos, ou precisos demais para 

determinadas situações.  

Barlow (2006) apresenta alguns resultados de pesquisas que revelam 

claramente esse caráter subjetivo das notas: 

Lendo esses trabalhos, descobre-se que uma mesma prova obtém três 
notas diferentes entre um professor e outro, ou mesmo por parte do mesmo 
professor com alguns meses de intervalo. Em uma célebre experiência 
britânica, as notas de um mesmo dever de matemática, corrigido por 200 
professores, oscilavam entre 16/100 (3,2/20) e 96/100 (19,2/20). (BARLOW, 
2006, p.30) 

Este exemplo nos mostra o quanto a nota pode ser imprecisa e relativa, 

por exemplo, no que concerne à série  em que a prova foi aplicada. Ou seja: “Não há 

critério que sirva para vários professores, para várias turmas, para várias escolas. 

Cada professor constrói os parâmetros de qualidade sobre os quais irá pautar suas 

observações e fazer os encaminhamentos pedagógicos” (HOFFMANN, 2005, p. 55). 

 

2.3. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Em nossa prática avaliativa as provas ou testes costumam ser um dos 

principais instrumentos para obter-se uma medida da aprendizagem do aluno e 

assim classificá-lo. Entretanto, apesar do exame em si cumprir funções que podem 
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ser educativamente válidas, devemos ter o cuidado quando o elegemos como 

principal instrumento de avaliação, e o utilizamos apenas como instrumento de 

medida da aprendizagem do educando, pois conforme ressalta Méndez (2002): 

Infelizmente, o exame não é o momento propício para a dúvida, o erro, o 
mal-entendido ou, inclusive, a distração ou a ignorância, uma vez que o erro 
é penalizado sem maiores considerações. O tempo do exame é tempo 
apenas de expressar verdades absolutas, verdades conclusivas, que não 
admitem réplica, sendo apenas valores absolutos que, na maioria dos 
casos, só persistem e servem no imediatismo da sala de aula. (MÉNDEZ, 
2002, p. 103) 

Quando restringimos a avaliação a tais testes estamos atrelados a uma 

concepção tradicional de avaliação, centrada nos resultados e fortemente marcada 

pela reprodução e memorização. Um grande risco que corremos ao adotarmos essa 

concepção é o de voltarmos nossa atenção apenas para as noções aprendidas sem 

valorizarmos o processo de construção de tais conhecimentos. Nesse sentido, para 

que estaríamos avaliando? Que tipo de dado nos é oferecido e o que estamos 

fazendo com esses resultados? Responder a essas perguntas nos remete a reflexão 

sobre o que é aprender e ensinar. Questionarmos sobre a forma como avaliamos 

nossos alunos nos leva a refletir sobre qual a nossa expectativa perante os alunos e 

qual o seu papel durante a aprendizagem. 

Dessa forma, além da dificuldade de definirmos critérios, parâmetros 

“justos” para a atribuição de pontos, para que as provas e testes não tenham apenas 

a finalidade de medir e classificar, precisamos utilizar outros instrumentos de 

avaliação durante o processo de ensino-aprendizagem. Isto porque, se quisermos 

nos afastar da avaliação com uma conotação de medida e nos aproximarmos da 

avaliação com uma função diagnóstica, a avaliação não deve ser estanque, limitada 

ao uso de um único instrumento, a avaliação deve sim valorizar o processo 

educativo. Nesse caso, o uso de uma diversidade de instrumentos, apropriados para 
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o que se deseja avaliar, permitiria a realização de uma avaliação dinâmica, 

acompanhando a aprendizagem do aluno em vários momentos do processo e de 

diferentes formas visando restabelecer melhores rumos. 

Oliveira (2001), em uma pesquisa sobre os significados e conseqüências 

das práticas avaliativas da aprendizagem nos cursos de Licenciatura da 

Universidade Estadual de Londrina, o tema foi tratado em cinco dimensões 

diferentes: pedagógica, instrumental, emocional, ética e corporal/ritual. No tocante à 

dimensão instrumental, Oliveira (2001) buscou “avaliar a avaliação” via 

procedimentos que formam o conjunto de instrumentos, ações e meios utilizados 

para avaliar a aprendizagem. Em seu levantamento a autora encontrou 30 

procedimentos de avaliação que foram agrupados em três categorias: provas 

(escrita, oral, em grupo, dissertativa, objetiva,etc), trabalhos (debates, seminários, 

trabalhos de campo e de pesquisa, etc) e outros procedimentos (auto-avaliação, 

participação nas aulas, participação em projetos, etc). Em sua pesquisa, provas são 

os procedimentos que mais exprimem o termo avaliação no cotidiano, sendo 

mencionado de forma enfática por grande parte dos alunos entrevistados.  

Neste estudo os alunos descreviam uma situação positiva marcante e 

uma situação negativa marcante da avaliação vivenciada e a autora sintetiza os 

resultados: 

As provas, para os alunos, continuam sendo os recursos oficiais da 
avaliação da aprendizagem. As conseqüências positivas em participar de 
um processo de ensino e aprendizagem que utiliza provas como 
procedimentos avaliativo relacionam-se com as possibilidades de ter 
conteúdo estudado para promover alguma produção do conhecimento 
dentro do cenário proposto na prova. As conseqüências negativas, ao 
contrário, referem-se à combinação “estudar o conteúdo” para reprodução 
do saber já posto. (OLIVEIRA, 2001, p.137) 

É importante observar que apesar da diversidade de instrumentos e 

procedimentos de avaliação vivenciados pelos alunos, Oliveira (2001) observou que 
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a prova é reconhecida pelos alunos como principal instrumento de avaliação. No 

entanto, embora as provas possibilitem que os alunos relacionem os conteúdos 

estudados nas situações propostas, quase sempre esse tipo de instrumento 

pressupõe a reprodução de um saber já posto, diferentemente dos trabalhos e 

outros procedimentos, que possibilitam ao aluno produzir e expressar conhecimento, 

habilidades e atitudes que estão sendo adquiridas.  

Nesse contexto, cabe ao professor buscar procedimentos de avaliação 

coerentes com sua prática pedagógica. Se desejarmos que nossos educandos dêem 

sentido para aquilo que aprendem e se envolvam num processo de construção de 

conhecimento, é preciso buscar novas formas de ensinar e, conseqüentemente, uma 

nova forma de avaliar. Nessa perspectiva, a atividade de avaliar permeia todo o 

processo educativo, é contínua e acompanha  todas as etapas do processo.  

Tais instrumentos acima mencionados possibilitam que o professor 

obtenha dados para avaliar. Há, no entanto, um outro tipo de instrumento, que 

auxilia a avaliar na medida que permite que o professor acompanhe o 

desenvolvimento do aluno. Na literatura encontramos algumas alternativas de 

instrumentos que tendem a contribuir para a realização de uma avaliação contínua 

do processo de aprendizagem, como por exemplo: 

- O mapeamento do desenvolvimento do aluno: ajuda o professor a 

sistematizar a avaliação do processo de aprendizagem do aluno e também do 

resultado alcançado auxiliando na decisão dos instrumentos para avaliar, do 

replanejar e da necessidade da turma. Permite uma avaliação qualitativa à medida 

que o professor cria uma matriz com os objetivos de desenvolvimento cognitivo 

esperados. (GITIRANA, 2003); 

- O caderno de registros de avaliação: também com o objetivo de mapear, 
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acompanhar a evolução do aluno, avaliando os alunos em diferentes momentos, 

tanto em trabalhos individuais como em grupos, sempre a partir das observações e 

anotações do que o aluno ou aluna compreendeu ou não compreendeu. (LEAL, 

2002); 

- Elementos inerentes à avaliação em uma Pedagogia de projetos: uma 

forma de romper com a linearidade da transmissão de conhecimentos pelas 

disciplinas, assim como romper com a forma tradicional de avaliação como 

verificação ou classificação é o desenvolvimento de projetos. Lüdke propõe o uso de 

“rubrica” para avaliar o aluno durante o desenvolvimento do projeto, definindo 

critérios e graus de qualidades para esses critérios. Esteban propõe uma “avaliação 

como prática de investigação”, isto é, verificar o desempenho do aluno ou aluna na 

perspectiva da construção de conhecimentos, traduzidos pela idéia do que ele ou ela 

“ainda não sabe”. (LÜDKE, 2002; ESTEBAN, 2003). 

Todas essas propostas preconizam que a avaliação deve acentuar não só 

os conhecimentos científicos, mas também as atitudes e competências inerentes à 

resolução de problemas, à comunicação e ao trabalho em grupo. Para avaliar tais 

competências Afonso (2002) propõe a elaboração de fichas de observação com 

categorias específicas para cada uma das competências a serem  observadas. A 

comunicação, por exemplo, pode ser avaliada se o aluno for “sistematica e 

continuamente solicitado a verbalizar o seu pensamento, não devendo coibir-se de 

pensar alto” (AFONSO, 2002, p. 66). No entanto, é importante ressaltarmos que 

nesse quesito o professor também precisa estar atento para a forma como se 

comunica com os alunos, de modo que seja acessível e faça sentido para os 

mesmos, pois só assim o professor poderá, do ponto de vista da comunicação, 

realizar uma avaliação formativa, conforme (HADJI, 2001).  
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Analisar o erro dos estudantes é um outro importante aspecto da 

avaliação. Avaliar seguindo essa concepção significa aceitar o erro como parte do 

processo de aprendizagem e quanto mais compreendermos o tipo de erro cometido 

pelo aluno, mais poderemos ajudá-lo a progredir. Autores como Afonso (2002), 

Méndez (2002), Fernandes (2003), Esteban (2003), Gitirana (2003), Hadji (2001), 

ressaltam a importância da análise do erro como a expressão do conhecimento que 

está sendo construído. Assim, o desafio é avaliar não só pelos acertos, mas também 

pelos erros, analisando as estratégias, os tipos de erros, abrindo espaço para 

dúvidas. Nessa ótica, instrumentos mais acurados para avaliar tornam-se cruciais. 

Por isso avaliar continuamente significa apoiar-se em uma diversidade de 

instrumentos de avaliação, com o objetivo de não nos limitarmos a diagnósticos 

pontuais, geralmente representados pelos testes e exames. Assim, nessa 

perspectiva, o professor deve lançar mão de vários instrumentos para avaliar o 

desempenho do aluno, desde a produção por ele realizada durante as situações de 

aprendizagem, até observações sistemáticas da sua atuação nos trabalhos 

individuais ou em grupo, entrevista para uma avaliação através do diálogo e auto-

avaliação. 

Dentre esses instrumentos a auto-avaliação merece destaque por 

possibilitar ao aluno avaliar sua própria aprendizagem. Porém “ainda não 

incorporamos em nossa prática cotidiana (...) e quando é realizada, aparece de 

forma assistemática ou apenas em determinados momentos do ano letivo, quase 

que separada do processo” (FERNANDES, 2003, p.98). A autora argumenta que se 

queremos sujeitos autônomos e críticos devemos incorporar a auto-avaliação em 

nossa prática. Ainda a esse respeito, Hadji (2001) sugere que essa é uma forma de 

contar com a participação do aluno na avaliação da aprendizagem, essencial para 
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uma avaliação formadora.  

O autor salienta que a auto-avaliação já está presente na atividade do 

aluno, mas constantemente, enquanto autocontrole2 e o professor pode intervir para 

instrumentalizar de modo mais adequado o autocontrole, particularmente incitando o 

aluno a fazer análises de tarefa e acompanhando essa atividade afim de formalizar 

sua produção e servir então de instrumento de auto-avaliação. O autor complementa 

ressaltando que o domínio dos instrumentos de auto-avaliação é muito vasto, e cita 

vários instrumentos propostos pela literatura sobre o assunto, variando desde 

questionário sobre as representações dos alunos em matéria de avaliação, 

avaliação do produto, até, instrumentos de auto-avaliação do processo e relato de 

pesquisa.  

Assim, para avaliar a aprendizagem do educando enquanto processo, 

podemos utilizar várias ferramentas, como tabelas com duas entradas, gráficos, 

círculos concêntricos em forma de alvo, mas, como salienta Barlow (2006), o 

princípio é sempre o mesmo: “mostrar juntos os resultados obtidos em vários setores 

da formação ou em relação a diferentes critérios de apreciação, permitir uma análise 

detalhada e, ao mesmo tempo, dar uma idéia de conjunto das atuações dos alunos” 

(BARLOW, 2006, p.137). Dessa forma, o uso de diversos instrumentos torna-se 

essencial para identificar os progressos dos estudantes em relação aos critérios 

definidos, além da necessidade de uma análise dos erros e estratégias utilizadas 

pelos alunos no desenvolvimento das tarefas. São informações como essas que vão 

guiar a prática do professor em função da aprendizagem do aluno. O material 

pedagógico também pode ser um elemento relevante no processo avaliativo, uma 

                                            
2  O autor define autocontrole baseado em NUNZIATI (1990) como “uma ‘avaliação’ contínua, 
freqüentemente implícita, algumas vezes quase inconsciente, da ação conduzida. (...) De algum 
modo, é um ‘olhar crítico sobre o que se faz enquanto se faz’. ”(p.102) 
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vez que ele pode contribuir para um melhor desempenho do estudante, dependendo 

da atividade proposta, e oferecer mais subsídios para a avaliação.  

 Se pensarmos sobre a avaliação no ensino superior temos aí um campo 

talvez ainda mais propenso a discussões. A avaliação no ensino superior é muitas 

vezes pontual, pautada no uso de instrumentos como provas e exames, priorizando 

o acúmulo de conteúdos. Embora tenham sua devida importância, como discutimos 

anteriormente, tais instrumentos não dão conta de avaliarmos todas as habilidades e 

competências que se espera que sejam desenvolvidas. Alguns fatores que 

contribuem para que essa prática se perpetue é a insuficiência de estudos sobre 

avaliação da aprendizagem para esse nível bem como a própria formação dos 

professores que atuam no nível superior, já que muitos não tiveram em sua 

formação um preparo para a docência: “muito preocupados com o domínio de 

conteúdos, nem sempre os professores conseguem dar conta dos aspectos 

pedagógicos de seu trabalho” (BERBEL et al, 2001, p. 7).  

O tema avaliação da aprendizagem no ensino superior também é 

discutido na pesquisa de Diligenti (2003) que discute os métodos de avaliação e 

suas decorrentes relações com outras etapas do processo tendo como referência 

sua área de atuação: geometria descritiva dos cursos de engenharia da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Como na pesquisa apresentada 

anteriormente, a avaliação pontual por meio de provas foi o principal instrumento 

utilizado na avaliação tradicional em geometria descritiva: 

 Especificamente a avaliação da aprendizagem tradicional na 
geometria contempla, portanto, provas individuais (geralmente duas por 
semestre) baseadas em questões onde, podemos dizer, reforçam-se os 
conceitos absolutizados de certo/errado, com a verificação de muito poucas 
oportunidades de variações em suas alternativas de encaminhamento 
resolutivo, além de não estimular uma visão da transdisciplinaridade 
conceitual entre outros campos de conhecimento e de aplicabilidade 
profissional de seus instrumentos operatórios. (DILIGENTI, 2003, p.18) 
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O autor reconhece que há uma dissociação entre o discurso e a prática 

presentes na avaliação da aprendizagem, e considera que tais diferenças se dão em 

função da dificuldade de transformação de um sistema que já tem seus métodos 

estabelecidos ao longo dos anos. Ou seja, avaliar tradicionalmente torna-se “mais 

‘simples’, ‘prático’ e principalmente mais ‘cômodo’, tanto para professores quanto 

para alunos” (DILIGENTI, 2003, p.69), uma vez que  mudar implica em perseverança 

e comprometimento de ambas as partes. 

Esta mudança pode ser incentivada se formos convidados a rever nossas 

práticas de avaliação da aprendizagem no ensino superior: o que realmente deseja-

se avaliar? Se nossa atenção estiver voltada para o saber pensar do aluno, a 

elaboração própria que possibilite ao aluno se expressar, argumentar, interpretar 

textos, dados, resultados, fundamentar sua fala, é o melhor caminho. Nesse caso, a 

prova não seria o único instrumento  capaz de permitir avaliar esses aspectos, assim 

como a aula não seria o único meio do aluno desenvolver tais habilidades.  

Em sala de aula, seria o caso superar a prova, colocando em seu lugar 
procedimento mais inteligente. Por exemplo, se o aluno pesquisa e elabora 
de modo constante, pode deter farto material próprio, o que substitui 
facilmente a prova. Não se deixa de avaliar. Avalia-se com maior pertinência 
e respeito. A prova é a prova mais cabal do instrucionismo reprodutivo que 
campeia nas escolas e universidades, marcadas por aulas em série, um 
“café velho” esticado a torto e a direito. (DEMO, 2004, p. 122) 

Nessa perspectiva, o autor considera que o professor precisa buscar 

outros indicadores de aprendizagem que não se limitem  à aplicação de provas. 

Demo  (2004) ressalta que a pesquisa e elaboração própria (individual ou coletiva) é 

a melhor maneira de estudar, portanto também deve ser a melhor maneira de 

avaliar. Neste caso, o próprio período de aula precisa ser um espaço reconstrutivo 

de aprendizagem, onde o aluno possa “estar sempre escrevendo, pesquisando, 

elaborando, produzindo conhecimento com mão própria” (DEMO, 2004, p. 128). 
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Além do espaço em aula, que deve ser explorado principalmente nos cursos 

noturnos em que os alunos costumam dedicar um menor tempo aos estudos quando 

estão fora do horário de aula, o autor destaca os programas de iniciação científica 

como boa alternativa para um real aproveitamento do curso: “É pesquisando que o 

aluno, ao final das contas, aprende a ler, enfrentar teorias e polêmicas, argumentar e 

contra-argumentar, fundamentar, elaborar texto próprio. Torna-se também mais claro 

o papel do professor: orienta e avalia de modo maiêutico” (DEMO, 2004, p. 94). 

Ter essa visão sobre avaliação da aprendizagem no ensino superior é 

importante já que o foco do nosso estudo é avaliação em EaD, e nessa modalidade, 

os cursos superiores são em número cada vez mais crescente. Além disso, como os 

professores dos cursos a distância costumam ser os mesmos dos cursos 

presencias, torna-se importante termos uma visão sobre suas práticas avaliativas e 

as possíveis influências nas práticas avaliativas no contexto da EaD. 

 

2.4. TIPOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Tendo em vista os critérios adotados na prática avaliativa, a escolha dos 

instrumentos, a função que a avaliação da aprendizagem desempenha, podemos 

identificar diferentes modalidades de avaliação apresentada por vários teóricos.  

Cada concepção de avaliação, ou ainda, cada etapa traduz freqüentemente 

diferentes funções da avaliação, embora uma mesma modalidade de avaliação 

possa atender a mais do que uma função. Segundo Bloom, Hastings e Madaus 

(1983), conforme as funções que desempenha, classifica-se a avaliação em três 

modalidades: Diagnóstica, Formativa e Somativa.  

A avaliação diagnóstica tem como objetivo determinar a presença ou 
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ausência de conhecimentos, identificar pré-requisitos que podem auxiliar na 

construção de novos conhecimentos. Trata-se portanto de uma sondagem que pode 

ser realizada no início de uma etapa da aprendizagem, auxiliando o professor a 

identificar possíveis dificuldades dos alunos e considerá-las no planejamento do seu 

trabalho docente.  

Para Luckesi (2005), a avaliação, com essa função, deverá ser assumida 

como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se 

encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que 

possa avançar no seu processo de aprendizagem (p. 81). Dessa forma, a avaliação 

permite dar novos rumos sobre o que foi avaliado, diferentemente da função 

classificatória que, na prática escolar, quase sempre é estática, classificando o aluno 

como inferior, médio ou superior sem nada fazer para que ele saia dessa situação. 

Hadji (2001) considera essa avaliação que precede a ação de formação 

como uma “avaliação prognóstica”, destacando que, hoje em dia, compreende-se 

que toda avaliação pode ser diagnóstica, na medida em que de forma  mais ou 

menos aprofundada fazemos uma análise de certas características do estudante: 

A avaliação prognóstica tem a função de permitir um ajuste recíproco 
aprendiz/programa de estudos (seja pela modificação do programa, que 
será adaptado aos aprendizes, seja pela orientação dos aprendizes para 
subsistemas de formação mais adaptados a seus conhecimentos e 
competências atuais). (HADJI, 2001, p. 19) 

Já a avaliação formativa tem como pressuposto básico “a continuidade do 

processo de aprendizagem e a intervenção pedagógica desafiadora” (HOFFMANN, 

2005, p. 20). Portanto, a avaliação formativa é realizada durante o processo de 

aprendizagem, informando professor e aluno sobre o resultado da aprendizagem e 

possibilitando que o professor possa fazer alterações no planejamento, se julgar 

necessário, para alcançar os objetivos definidos. No entanto, na prática, muitas 
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vezes esse tipo de avaliação não é entendida assim. Hoffmann (2005) percebeu que 

embora o entendimento de muitos acerca da denominação “formativa” estivesse 

relacionado ao acompanhamento do processo de formação do aluno, “vários 

deduziam, por exemplo, que bastaria realizar uma série de testes parciais para 

desenvolver um processo de avaliação formativa” (HOFFMANN, 2005, p.20). Essa é 

uma interpretação que pode levar a uma prática distorcida dos objetivos desse tipo 

de avaliação: “Aplicar vários testes ao longo de um bimestre, mas corrigir todos eles 

ao final, por exemplo, é um procedimento classificatório. A intenção é a 

classificação, mesmo ocorrendo a prática de uma série de tarefas menores ou 

parciais” (HOFFMANN, 2005, p. 20). 

De acordo com Fernandes (2003) a avaliação formativa acontece todo o 

tempo, fazendo parte do aprendizado cotidiano do aluno e englobando tanto as 

aprendizagens relativas aos conhecimentos, tanto nas dimensões conceitual e 

procedimental quanto no nível do aprendizado de valores e atitudes. Ou seja, nessa 

perspectiva, torna-se cada vez mais inviável avaliar no sentido de medir, quantificar. 

Como medir um valor ou uma atitude? Avaliar pensando nesses aspectos envolve 

uma mudança de concepção, uma mudança no agir. E como concretizar essas 

mudanças? Pensarmos em formas de viabilizar a avaliação como uma prática 

contínua é um primeiro passo.  

Charles Hadji discute esse desafio de realizarmos uma avaliação com 

intenção formativa, pois considera que esse modelo de avaliação é um “modelo 

regulador, de uma utopia promissora, que indica o objetivo, não o 

caminho...”(HADJI, 2001, p. 22). Para o autor, quando a avaliação situa-se no centro 

da ação de formação é chamada de formativa e, nesse caso, seu principal objetivo é 

(ou pelo menos deveria ser) contribuir para uma boa regulação da atividade de 
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ensino ou de formação. Contudo, Hadji (2001) entende que toda avaliação no centro 

da ação tem uma dimensão cumulativa, ou ainda, toda avaliação deveria ter uma 

dimensão prognóstica, auxiliando a conduzir o trabalho docente para um melhor 

ajuste do processo ensino/aprendizagem.  

Portanto, o que irá realmente caracterizar a avaliação formativa é a 

intenção dominante do avaliador, por isso Hadji (2001) considera que “se trata de 

um modelo ideal, indicando o que deveria ser feito... para tornar a avaliação 

verdadeiramente útil em situação pedagógica!” (p. 20). Assim, para o autor, a 

avaliação formativa deve ser essencialmente informativa (informando aos atores do 

processo – alunos e professor – os efeitos do trabalho realizado), reguladora 

(informados sobre o processo de ensino e aprendizagem, professor e alunos podem 

regular sua ação) e, uma terceira característica é sua função corretiva (já que o 

professor, assim como o aluno, deve poder modificar suas ações conforme a 

necessidade). 

 Barlow (2006) considera que esses dois modelos de avaliação 

(diagnóstica e formativa) estão intimamente ligados como dois momentos de uma 

mesma ação, pois identifica os avanços e dificuldades da aprendizagem dos alunos 

para ajustar as atividades a serem desenvolvidas de acordo com as necessidades 

dos discentes: 

De fato, elas dão lugar a produções imaginárias muito diferentes que 
revelam sua especificidade. O diagnóstico é uma operação cognitiva, 
enquanto que o acompanhamento formativo é da ordem da ação. O 
primeiro identifica o educador com o psicólogo de laboratório, que visa a 
compreender para compreender; o segundo, com o psicoterapeuta, que usa 
de todos os meios para ajudar seu paciente a construir ou reconstruir sua 
personalidade (mas, fundamentalmente, o sujeito em tratamento é o ator de 
sua melhora). (BARLOW, 2006, p. 117-118, grifo do autor)  

Além dessas duas modalidades, há uma terceira avaliação muito 

freqüente na prática pedagógica, que  é a avaliação somativa, cujo objetivo é 
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representar um sumário de resultados obtidos em uma ação educativa. A palavra 

somativa implica em “somar”, portanto na avaliação somativa pretende-se traduzir 

de uma forma quantificada a distância entre os resultados obtidos e a importante 

meta a atingir   

Como já mencionamos em outros momentos do texto, a principal função 

desse tipo de avaliação é classificar os alunos ao final de uma etapa do processo 

educativo segundo níveis de aproveitamento. Hoffmann (2005) realiza leituras 

positivas e negativas acerca desse tipo de avaliação. Para a autora, a avaliação com 

função classificatória muitas vezes acaba sendo uma prática que enfatiza o reprovar, 

o não-feito, o não-alcançado, sendo que ao invés de concentrar esforços em leituras 

negativas, podemos intensificar os esforços para usar os resultados desse tipo de 

avaliação com o objetivo de melhorar a aprendizagem, fazendo uma leitura positiva 

em busca dos diferentes modos de aprender, ampliando as perguntas que podem 

surgir diante dos resultados: 

Se um aluno ainda não respondeu como “se esperava” a uma tarefa ou 
situação de aprendizagem, é papel do professor continuar a perguntar: 
Que outras perguntas responderia sobre isso?  
De que outra forma poderia lhe propor esse mesmo desafio?  
A noção foi bem entendida?  
Como compreendeu essa questão em outros momentos?  
Até onde a compreendeu?  
De que jeitos a respondeu?                 
Qual o tempo que ainda necessita e de que apoios precisa para vir a 
consolidar esses conhecimentos?  
Que outras habilidades demonstram sobre isso e em outras tarefas?  
Que outros conhecimentos ou estratégias de pensamento revelam ações e 
perguntas? 
Que atitudes vêm apresentando diante dessa tarefa para que reflita no seu 
interesse? (HOFFMANN, 2005, p. 30)  
 

Pedro Demo (2004) também discute a avaliação classificatória 

destacando sua dupla face. Segundo o autor, ao mesmo tempo em que ela é 

condenada pelos educadores por seu caráter excludente, não temos como ignorá-la 

ou não praticá-la: “Do ponto de vista pedagógico, é crucial lutar sempre contra laivos 
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classificatórios, porque profundamente deseducativos. Lutar contra a classificação 

não pode ser feito, porém, pela via da ignorância de sua presença natural” (p. 113). 

Demo (2004) argumenta que vivemos em contextos de naturais classificações e que 

toda avaliação é naturalmente classificatória. A polêmica da nota ou conceito, como 

já discutida anteriormente, ilustra os desvios que muitas vezes cometemos ao 

simplesmente classificar a aprendizagem dos alunos e não usarmos o resultado 

dessa classificação para uma tomada de decisão em busca da melhoria do processo 

ensino-aprendizagem. 

Tendo em mãos os resultados da avaliação, Luckesi (2005) nos atenta 

que a aferição da aprendizagem escolar é utilizada, quase sempre, para classificar 

os aluno em aprovados ou reprovados. O autor salienta ainda que “nas ocasiões em 

que se possibilita uma revisão dos conteúdos, em si, não é para proceder a uma 

aprendizagem ainda não realizada ou ao aprofundamento de determinada 

aprendizagem, mas sim para ‘melhorar’ a nota do educando e, com isso, aprová-lo” 

(LUCKESI, 2005, p.91-92). 

Colocar em prática esses diferentes tipos de avaliação requer dedicação 

e empenho por parte do professor, para ter sensibilidade em lidar com as diferentes 

características dos aprendizes, rever sua prática e fazer adaptações quando 

necessárias e fazer a escolha dentre  uma diversidade de instrumentos, estratégias 

para auxiliar no alcance dos objetivos. Allal (1986) ao discutir algumas estratégias de 

avaliação formativa destaca a importância do material no processo educativo: 

(...) é necessário, na medida do possível, que o material pedagógico seja 
concebido de modo a ajudar o aluno a descobrir as características da sua 
própria atividade e a reorientar essa atividade sempre que os problemas 
surjam. Como exemplo de material interativo e adaptativo, podemos citar 
jogos de simulação e programas de aprendizagem assistida por computador 
concebidos numa ótica de resolução de problemas. (ALLAL, 1986, p. 192) 
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A autora, há 20 anos atrás, já propunha o uso de programas de 

computador como uma ferramenta auxiliar da aprendizagem. Hoje temos uma gama 

muito maior de softwares educacionais como comenta Valente (2003): 

De acordo com estudos feitos pelo "The Educational Products  Information 
Exchange (EPIE) Institute" uma organização do "Teachers College", 
Columbia, E.U.A., foram identificados em 1983 mais de 7.000 pacotes de 
softwares educacionais no mercado, sendo que 125 eram adicionados a 
cada mês.(...) Hoje é praticamente impossível identificar o número de 
softwares educacionais produzidos e comercializados. (VALENTE, 2003, 
n.p.) 

 

Além do grande número de pacotes educativos, conforme ressalta o 

próprio autor, a tendência é o uso dessa tecnologia não mais como “máquina de 

ensinar”, como foi inicialmente, mas como uma nova mídia educacional, capaz de 

possibilitar mudança na qualidade de ensino. Assim, com o desenvolvimento de 

softwares e tecnologias de rede novos horizontes se abriram para o 

desenvolvimento da educação a distância, uma vez que surge a possibilidade de 

introduzir na educação uma série de recursos que podem auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem, principalmente numa modalidade de ensino a distância.  

Portanto, é nesse contexto que se configura que iremos direcionar nosso 

olhar a partir desse momento: em que difere a avaliação da aprendizagem quando 

realizada num curso a distância? É possível adaptar as propostas discutidas até 

então para a EaD? Que vantagens, limites e possibilidades podemos destacar? É 

sobre essas e outras questões que iremos refletir no próximo capítulo. 
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3. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM EAD 

 

Neste capítulo iremos refletir sobre alguns dos aspectos relacionados à 

prática avaliativa no contexto da EaD. Vimos no primeiro capítulo que com o 

desenvolvimento tecnológico, principalmente da Internet, os cursos a distância 

ganharam ricos aliados com a diversidade de recursos disponíveis, possibilitando 

derrubar a barreira da distância geográfica entre os participantes. Mesmo não tendo 

sido desenvolvida para o fim educativo, a Internet tem sido utilizada como um dos 

principais instrumentos de mediação entre os autores desse processo educativo nos 

projetos de EaD.  Por isso, na primeira seção iremos discutir sobre as características 

de uma EaD online e suas implicações para a avaliação da aprendizagem. 

Com o uso cada vez mais crescente da Internet como espaço de 

mediação dos cursos a distância, ambientes virtuais de ensino e aprendizagem 

(AVEA) têm sido desenvolvidos para atender as necessidades desses “novos” 

usuários.  Dessa forma, iremos discutir na segunda seção sobre tais ambientes, os 

principais recursos que costumam disponibilizar, alguns exemplos de AVEA 

comparando com o ambiente VirtusClass, que foi utilizado no estudo do presente 

trabalho. 

Na terceira seção iremos discutir algumas experiências de avaliação da 

aprendizagem em cursos a distância mediados pela Internet, atentando para a forma 

como tem sido conduzida, os instrumentos utilizados e as contribuições dos 

ambientes utilizados. Por fim, com base no que foi apresentado, refletiremos na 

quarta seção sobre algumas dificuldades e lacunas didáticas que podemos detectar 

em se tratando de avaliação da aprendizagem em EaD online.  
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3.1. EAD ONLINE3 

A escolha do veículo de comunicação é um dos primeiros aspectos a ser 

definido num curso EaD. Como já mencionamos, as primeiras experiências de EaD 

faziam muito uso de veículos como o correio, o rádio e, posteriormente, a televisão. 

Um dos grandes problemas desses cursos é que, como destaca Franco e Behar 

(2000), na tentativa de “querermos fazer educação à distância nos limitemos  a uma 

de Ensino à Distância, ou seja, com uma preocupação essencialmente em transmitir 

conteúdos, desvinculando ensino com a necessária busca da aprendizagem”. Vale 

ressaltar que essa concepção não é conseqüência só dos veículos utilizados mas foi 

predominante nas experiências em que a comunicação entre tutor e aluno fazia-se 

por meio de correspondência, rádio ou tv, isso quando o curso previa essa 

comunicação.  

No entanto, um problema que é peculiar nos cursos de EaD que utilizam 

esses veículos diz respeito à velocidade na comunicação entre os sujeitos 

envolvidos no processo.  A comunicação acaba sendo deficitária já que até enviar 

uma dúvida por carta e obter um retorno o problema já pode ter sido solucionado. 

Nessas condições devemos levar em consideração que muitas dúvidas, 

experiências, sugestões podem ser perdidas durante o processo, o que 

comprometeria não só a qualidade do curso como também o processo de avaliação 

da aprendizagem, já que perderíamos informações do processo de aprendizagem. 

Com a difusão da tecnologia, a Internet assume a função de um dos 

principais veículos de mediação nos cursos a distância, pelas diversas vantagens 

que a mesma apresenta: 

                                            
3  Estamos chamando de EaD online cursos na modalidade a distância que adotem como 
principal suporte de mediação entre os participantes, recursos da Internet, mais especificamente, 
ambientes virtuais de ensino e aprendizagem (AVEA). 
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 Um dos serviços mais usados da internet é a web. Ela é um banco de 
dados ou servidor de aplicações que contém informações que podem ser 
manipuladas por software de navegação (browsers). Um servidor web pode 
incluir texto, som, imagem estática e vídeo. Cada site web é um conjunto de 
páginas sobre um determinado assunto, interconectado com outros sites. 
Nas páginas da web, quaisquer palavras, frases, figuras ou ícones podem 
ser “marcados” para funcionar como “endereço” de outras páginas num 
sistema hipertextual. Isto permite o deslocamento entre páginas com o 
simples uso do mouse. (CAMPOS et al, 2003, p. 22-23) 

Assim, diferentemente da educação presencial, e até mesmo da 

educação a distância convencional, muitas vezes fundamentadas no modelo de 

transmissão e memorização de conhecimentos, a educação a distância online tem à 

disposição uma série de recursos que possibilita novas práticas pedagógicas, novas 

formas de acessar, transmitir e construir conhecimento, e, conseqüentemente, uma 

nova postura do professor para  adaptar-se a esse novo modelo pedagógico.  

Na educação online os textos sobre os conteúdos em estudo podem ser 

disponibilizados em forma de hiperlinks, que permitem ao aprendiz decidir o rumo da 

sua navegação  pelos diversos links disponíveis, revelando um pensar não-linear, de 

modo que os conhecimentos se reorganizam conforme os objetivos ou contextos, 

uma forma de trabalho que geralmente não tem espaço na educação convencional. 

Além disso, a interatividade no ambiente online é potencializada pelas 

características dos suportes digitais, proporcionando uma comunicação muito mais 

interativa do que experiências da educação convencional ou a distância, que utilizem 

outros meios de comunicação que não sejam a Internet. Campos et al (2003) 

acrescentam ainda outras possibilidades que a internet oferece de um modo geral: 

 Toda essa infra-estrutura da internet permite que as pessoas 
discutam tópicos de interesse, comuniquem-se, compartilhem informação e 
busquem apoio para a solução de seus problemas. Com a mediação da 
internet, pode-se trocar informações de forma rápida, ter acesso a 
especialistas em milhares de especialidades, obter atualizações constantes 
sobre tópicos de interesse, disponibilizar dados pessoais ou institucionais 
para um enorme público, formar equipes para trabalhar em conjunto 
independentemente de distâncias geográficas e ter acesso a vários 
repositórios de informações. (CAMPOS et al, 2003, p. 23) 
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Portanto, quando usamos tais recursos no contexto da EaD é possível, 

entre outras vantagens, haver a comunicação entre professor e alunos em tempo 

real, o que certamente é um grande ganho pois minimiza a distância física entre os 

participantes do curso. Nessa perspectiva, Ramal (2003) acrescenta ainda que a 

Internet traz o currículo sem limites: “em vez de grades, um currículo em rede 

marcado pela metamorfose, a hipertextualidade, o descentramento. Conteúdos que 

fazem mais sentido se relacionam com outras aprendizagens e são acessados 

conforme a necessidade e o interesse de cada um” (RAMAL, 2003, p.44). 

Apesar de todas essas vantagens o uso da Internet como principal veículo 

de comunicação de um curso de EaD ainda é privilégio para poucos. Isso porque 

apesar de todo o avanço tecnológico, “ainda existe o risco de acirrar o abismo entre 

as classes mais poderosas e os excluídos – os sem-modem – pelo menos enquanto 

não se define uma política mais eficaz de democratização do acesso às tecnologias 

da comunicação e da informação no país” (RAMAL, 2003, p.44).  

No caso de um curso de EaD voltado para  a formação de professores 

(público da maioria dos cursos dessa modalidade), sabemos que boa parcela 

desses profissionais não são usuários de computador e muitas vezes não tem 

acesso ao mesmo. Nesse caso, seria necessário preparar o professor para o uso 

dessa tecnologia e disponibilizar pontos de Internet para que a comunicação prevista 

para o decorrer do curso possa efetivamente acontecer. Nesse sentido, temos um 

distanciamento do objetivo inicial da EaD, uma vez que ao invés de promover a 

inclusão social desses profissionais, possibilitando o acesso à educação, estaria 

sendo excludente devido a falta de acesso à tecnologia. 

Além desse problema um outro aspecto referente ao uso da Internet em 
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cursos de EaD é que ainda existe um aproveitamento muito reduzido de todo o seu 

potencial, uma vez que “muitas equipes de EaD incluem apenas informatas sem 

uma orientação segura sobre o mecanismo da aprendizagem não presencial” 

(RAMAL, 2003, p. 47). A autora ressalta ainda que “os resultados se refletem em 

conteúdos pesados, difíceis de ler e assimilar, e em um modelo transmissivo de 

educação, no qual a interatividade é reduzida ao clicar do mouse e o aluno assume, 

como no ensino tradicional um papel passivo” (RAMAL, 2003, p.47).  

Sobre esse assunto Silva (2003) comenta que é preciso não subutilizar a 

Internet e se o professor não mudar o paradigma a Internet continuará servindo para 

reafirmar o que ele já faz. Esse tipo de problema não se restringe apenas ao uso da 

Internet na EaD, pois o que está por trás é uma visão tradicional da educação em 

que não se dá o devido valor ao papel da interação no processo de aprendizagem, o 

que pode auxiliar consideravelmente a tarefa avaliativa nessa modalidade.  

Contudo, são os recursos de comunicação da Internet que possibilitam 

uma maior interação nas atividades desenvolvidas em EaD. Tais recursos podem 

promover tanto uma comunicação síncrona como uma comunicação assíncrona. Na 

comunicação síncrona os alunos precisam estar virtualmente presentes, conectados 

em uma determinada hora, havendo assim uma comunicação em tempo real. Já a 

comunicação assíncrona não requer participação simultânea, podendo ser mais 

flexível. As ferramentas oferecidas por esses dois tipos de comunicação são 

importantes para uma avaliação da aprendizagem baseada no acompanhamento e 

orientação dos alunos no decorrer do processo.  

Por isso, o tipo de interação que o veículo de comunicação utilizado pode 

oferecer, assim como o real aproveitamento dessa possibilidade de interação é 

essencial para que o professor possa acompanhar “de perto” o processo de 
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aprendizagem do aluno e, assim, intervir e orientá-lo quando considerar necessário. 

Num processo educativo e, principalmente, num curso de EaD online é preciso 

estimular a troca de experiências e dúvidas com professores e colegas, pois isso só 

tende a enriquecer o curso e é justamente a proposta de um “bom uso” de cada um 

desses veículos ou a combinação deles que vai interferir no grau de interatividade: 

Quanto mais oportunidade de atuar o aluno tiver, mais rica será a sua 
aprendizagem, de acordo com o que seja melhor para seu estilo de 
aprender, suas necessidades e interesses. Uma efetiva avaliação da 
aprendizagem é, então, parte do processo ensino-aprendizagem. 
(ROMISZWSKI, 2005, n. p.) 

Silva (2003) salienta que a “interatividade contribui para sustentar a idéia 

de que educar significa preparar a participação cidadã, e que esta pode ser 

experimentada na sala de aula interativa (informatizada ou não, à distância ou 

presencial) não mais centrada na separação da emissão e recepção” (SILVA, 2003, 

p.58). Portanto, uma aula interativa tem como base a participação ativa do aluno na 

construção do conhecimento. Mais uma vez, em especial, se pensarmos em um 

curso destinado à formação de professores, é preciso que essa interação esteja 

presente durante todo o processo para que o professor-aluno possa participar 

ativamente interferindo no processo, trocando experiências, criando conhecimentos 

e, principalmente, vivenciando um modelo de formação diferente do tradicional. Esse 

tipo de formação possibilita que o professor desenvolva novas competências assim 

como realize uma reflexão e mudança em sua prática docente. 

Vale ressaltar que embora a interatividade seja potencializada pelos 

recursos oferecidos pelos ambientes digitais, tendo a “possibilidade de alcançar 

aquilo que Pierre Lévy (1999) denominou de terceiro nível de interatividade, não 

mais do tipo UM-TODOS, nem UM-UM, mas do tipo TODOS-TODOS, em que os 

sujeitos podem trocar, negociar e intercambiar diferentes experiências ao mesmo 
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tempo” (LÉVY, 1999, p.63), podemos também relacionar o papel da interação com o 

tipo de atividades propostas na EaD. 

É o planejamento das atividades propostas num curso à distância que 

define qual concepção de educação está sendo adotada, qual o papel da informação 

no processo de construção do conhecimento, podendo permitir ou não uma postura 

mais ativa, criativa e participativa por parte do aluno. E, considerando que nos 

cursos de formação de professores muitos dos alunos já exercem a profissão, as 

atividades não podem deixar de considerar a experiência individual desse professor-

aluno.  

Nessa perspectiva, Romiszowski (2006) argumenta que o design 

instrucional não é gerado somente pela tecnologia disponível, mas pelo enfoque de 

aprendizagem e princípios de ensino, de modo que os objetivos, conteúdo, 

estratégias didáticas e avaliações aparecem favorecidas pela Internet. Todos esses 

elementos possibilitam uma prática avaliativa contínua, como ressaltam Soares, 

Lima e Sauer (2005): 

(...) a distância física não impede a constituição de diálogos, cujos registros 
possibilitam ao professor condições de avaliar a aprendizagem dos alunos, 
retomando os processos de pensamento em vários momentos, propondo 
novos desafios, sempre que oportuno, possibilitando, desta forma, co-
construção, co-autoria e o registro dinâmico do fórum, podendo ser 
modificado, acrescentado ou transformado, ao longo do processo, o que se 
constitui em fonte de avaliação, aperfeiçoamento e desenvolvimento 
contínuos. (SOARES, LIMA e SAUER, 2005, p. 5) 

Assim, podemos considerar que as diversas possibilidades de 

comunicação, o grau de interatividade ofertado (e explorado), o tipo de tarefa 

proposta e a possibilidade de um acompanhamento quantitativo e qualitativo das 

atividades desenvolvidas pelos estudantes no decorrer do curso são apenas alguns 

dos muitos aspectos relevantes para a realização de uma avaliação contínua em 

cursos online. Daí, decorre a necessidade, cada vez maior, de desenvolvimento de 
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ambientes virtuais específicos para a educação, que possam oferecer não só 

ferramentas de apoio à aprendizagem dos estudantes mas também de apoio 

pedagógico para o professor desses cursos online. 

3.2. PEQUENA DISCUSSÃO SOBRE AVEA 

Como já mencionamos em outros momentos desse trabalho, quando um 

curso a distância usa como suporte a Internet, é necessário haver uma adaptação 

do ambiente online para um fim educativo, ou seja, a construção de um ambiente 

virtual de ensino e aprendizagem (AVEA). Consideramos que tais ambientes devem 

ser um espaço para alunos e professores interagirem com ferramentas que atendam 

às necessidades no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando diferentes 

formas de interação e recursos que permitam a consulta de várias fontes de 

informações e conhecimentos, bem como, a construção e socialização de novos 

conhecimentos pelos aprendizes: 

 Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais 
disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas 
tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar múltiplas 
mídias e recursos, apresentar informações de maneira organizada, 
desenvolver interações entre pessoas, objetos de conhecimento, elaborar e 
socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. As 
atividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em que 
cada participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade explícita 
e um planejamento prévio denominado design educacional, o que constitui a 
espinha dorsal das atividades a realizar, sendo revisto e reelaborado 
continuamente no andamento da atividade. (ALMEIDA, 2003, p. 331) 

Em nota, a autora explica que optou por design educacional por 

considerá-lo mais adequado e amplo porque abarca distintas concepções de ensino 

e aprendizagem enquanto que design instrucional, usado por alguns autores, traz 

subjacente a concepção de treinamento. Um outro termo da citação acima que 

estamos usando nesse trabalho, mas que apresenta o mesmo sentido, é a 



 

 

96 

substituição de virtual por digital. A autora optou pelo termo “ambientes digitais de 

aprendizagem” ao invés de virtual uma vez que o termo virtual indica algo em 

potência, que ainda não se tornou ato, enquanto que digital se refere à tecnologia da 

qual os computadores são constituídos. Mas, ao considerarmos o conceito de virtual 

apresentado por Lévy (1996) “complexo, problemático, o nó  de tendências ou de 

forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma 

entidade qualquer, e que chama um processo de resolução, a atualização” (LÉVY, 

1996, p. 16); o virtual não se opõe ao real e sim ao atual, de modo que, se 

pensarmos em um ambiente de ensino e aprendizagem, essas características se 

fazem presentes, conforme destaca Santos e Okada (2003) quando define ambiente 

virtual com base no conceito usado por Lévy: 

Transpondo essa idéia para a realidade educacional podemos aferir que 
quando estamos interagindo com outros sujeitos e objetos técnicos 
construindo uma prática de significação podemos tanto virtualizar quanto 
atualizar esse processo. Vale destacar que a atualização é um processo 
que parte, quase sempre, de uma problematização para uma solução já a 
“virtualização passa de uma solução dada a um (outro) problema”. (LEVY, 
1996, p.18). Logo, virtualizar é problematizar, questionar é processo de 
criação. 
Neste sentido, podemos afirmar que um ambiente virtual é um espaço 
fecundo de significação onde seres humanos e objetos técnicos interagem 
potencializando assim, a construção de conhecimentos, logo a 
aprendizagem. (SANTOS e OKADA, 2003, p. 2) 

Nessa perspectiva, consideramos importante nesse momento um breve 

levantamento dos diferentes tipos de AVEA, das ferramentas mais freqüentes e que 

dão suporte ao trabalho do professor e do aluno no desenvolvimento de um curso a 

distância. No tocante à avaliação, Campos et al (2003) salientam que tais ambientes 

“podem oferecer apoio para que o professor tenha dados constantes para subsidiar 

sua avaliação sobre o desempenho de cada estudante e do grupo” (CAMPOS et al, 

2003, p. 125). 

Tendo em vista todas essas possibilidades do uso educacional das 
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tecnologias de rede, Santos (1999) em um estudo da arte em espaços virtuais de 

ensino e aprendizagem, ressalta que tal uso apóia-se em diferentes vertentes de 

pesquisa e desenvolvimento, de forma que esse uso pode ser reunido em seis 

modalidades: 

1. Aplicações hipermídia para fornecer instrução distribuída – contemplam 

cursos multimídia e cursos no formato hipertexto (seguindo um modelo de livro). 

2. Sites educacionais – reúnem uma série de funcionalidades tais como 

bibliotecas de software educacional, espaço para comunicação, software para 

download, link para outras páginas, jornais. 

3. Sistemas de autoria para cursos à distância 

4. Salas de aula virtuais 

5. Frameworks para aprendizagem cooperativa 

6. Ambientes distribuídos para aprendizagem cooperativa 

Santos (1999) faz uma análise dessas formas de educação virtual 

baseada nos trabalhos de Center for Curriculum Transfer and Technology e de 

Santoro, Borges e Santos (1998) contemplando três grandes categorias, a saber:  

� Características gerais - principais características dos ambientes, 

englobando aspectos relacionados às formas de trabalho educacional e ao 

desempenho e utilidade dos sistemas, destacando assim, aspectos como o enfoque 

pedagógico adotado ou subjacente, o tipo de tarefa, as formas de interação e o grau 

de interação. 

� Ferramentas de Apoio ao Professor – relacionadas ao tipo de suporte 

que o ambiente oferece ao professor, tais como suporte ao planejamento das 

atividades educacionais, à confecção de atividades, ao progresso do aluno, para 

importação de recursos didáticos, de suporte para desenvolvimento de atividades 
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em diferentes formatos, entre outros. 

� Ferramentas de apoio ao aluno – tais como o tipo de 

compartilhamento: se é assíncrono (e-mail, por exemplo) ou síncrono (chat, por 

exemplo), se oferece recursos para auto-avaliação, a trilha de progressão, máquina 

de busca para localização de material educacional, anotações individualizadas. 

A autora, em suas conclusões sobre a análise dos espaços virtuais de 

ensino e aprendizagem analisados, ressalta que “dada a variedade de formas de 

educação virtual, a análise mostrou-se pouco conclusiva, sugerindo não haver entre 

as formas descritas, uma que se destaque por apresentar maior potencial técnico ou 

pedagógico.” Santos (1999) chama a atenção que o que temos são formas mais 

adequadas aos diferentes objetivos educacionais. Nessa perspectiva, cabe ao 

professor escolher o AVEA que mais se adeque aos objetivos do seu trabalho e não 

o contrário, como muitas vezes acontece. Gomes (2004) salienta que: 

(...) as interfaces dos sistemas, de uma forma geral, exigem que os usuários 
se adaptem ao funcionamento do sistema e não à tarefa que faz parte de 
sua prática. Este fato demonstra que no desenvolvimento destes sistemas 
não foram consideradas as necessidades dos usuários para desempenhar 
suas tarefas. (GOMES, 2004) 

Isso geralmente acontece, pois, “de uma maneira geral os programadores 

de home-pages e de softwares de navegação não têm formação na área da 

Educação, e quando se preocupam em produzir algo didático nem sempre observam 

o campo educativo de uma maneira crítica e atualizada” (RAMAL, 2003). Assim, 

acreditamos que a construção de um AVEA requer um trabalho conjunto de 

profissionais de várias áreas: tecnologia, comunicação e educação.  Nessa âmbito, 

Nobre, Motta e Elia (2003) desenvolveram um projeto de aprendizagem, com o 

objetivo de dar suporte computacional aos professores para que eles possam ter 

autonomia ao planejar e elaborar conteúdos de aula/cursos para o ensino a 
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distância. Para tanto, eles construíram uma interface em três camadas integradas: a 

primeira é a expressão do saber pedagógico; a segunda a expressão do visual 

gráfico e da usabilidade em interfaces para web; e a terceira é a expressão do 

subjetivismo, bom senso, ideário pedagógico e da competência específica do 

professor.  

Além de um trabalho integrado de profissionais da tecnologia e da 

educação na construção do AVEA, o seu uso requer um novo perfil de seus 

usuários, isto é dos alunos e professores envolvidos num processo educativo a 

distância com tais ambientes, conforme discutimos no final do primeiro capítulo 

deste trabalho. Dentre as ferramentas mais freqüentes que professores e alunos 

precisam utilizar nos ambientes Mehlecke e Tarouco (2003) apresentam em dois 

grupos:  

Comunicação assíncrona:                 
=> E-mail: forma digital de correspondência enviada pela rede Internet; 
=> Grupos de discussão: Estimulam a troca de informações através de 
mensagens entre vários membros de uma comunidade virtual que têm 
interesses afins. Chamada também de lista de discussão.             
=> Word Wide Web (WWW): definida como um grande sistema de 
informações que permite a recuperação de informação hipermídia. Ela 
possibilita o acesso universal de um grande número de pessoas a um 
grande universo de documentos;      
=>  FTP e Download: disponibilização de arquivos contendo áudio, texto, 
imagens ou vídeos;                  
=> Vídeo e Áudio sob demanda: permite assistir-se assincronamente, 
vídeos ou áudios previamente gravados e armazenados no servidor.             
 

Comunicação síncrona:                
=> Chat: comunicação em tempo real entre duas ou mais pessoas, 
conhecida também como bate-papo;      
=> Videoconferência: comunicação bidirecional através de envio de áudio 
e vídeo em tempo real, envolvendo transmissão e recepção de diversos 
tipos de mídia, assim como suas combinações; 
=> Áudio-conferência: Sistema de transmissão de áudio, recebido por um 
ou mais usuários simultaneamente. (MEHLECKE e TAROUCO, 2003, p. 3-
4) 

Nesse contexto, ter o domínio da tecnologia computacional e dos 

conteúdos específicos a serem trabalhados são apenas os primeiros passos para o 
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professor enfrentar esse desafio. Conforme ressalta Azevedo (1999) não se trata 

apenas de ensinar o professor a "mexer com o computador", navegar na web ou 

usar o e-mail. Esses serão instrumentos importantes para o desenvolvimento de um 

curso virtual, mas “assim como aprender a usar o quadro e o giz não faz de ninguém 

um professor convencional, aprender a usar computador, periféricos e software não 

faz de ninguém um professor online” (AZEVEDO, 1999). O professor precisa antes 

de tudo, mudar o paradigma, caso contrário a Internet continuará servindo para 

reafirmar o que ele já faz.  

 Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a 
aprendizagem e o pensamento. O professor torna-se um animador da 
inteligência coletiva dos grupos que estão a seu cargo. Sua atividade será 
centrada no acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o 
incitamento à troca dos saberes, a mediação relacional e simbólica, a 
pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem, etc. (LÉVY, 1999, 
p. 171, grifo do autor) 

Embora haja essa chamada para a necessidade de um novo perfil do 

profissional da EaD, alguns ambientes virtuais ainda tentam simular clássicas 

práticas da educação presencial, conforme destaca Santos e Okada (2003): 

É impressionante, por exemplo, o uso de metáforas da escola clássica 
como interface. “Sala de aula” para conversas formais sobre conteúdos do 
curso, “cantinas ou cafés” para conversas informais, “biblioteca” para 
acessar textos ou outros materiais, “mural” para envio de notícias por parte, 
quase sempre, do professor ou tutor, “secretaria”, para assuntos tecno-
administrativos. O “ranço” do currículo tradicional ainda impera inclusive no 
ciberespaço. (SANTOS e OKADA, 2003, p. 7) 

De fato, tais associações das ferramentas de um AVEA podem retratar a 

tentativa de transpor o ensino convencional (presencial) para a educação online, que 

por um lado pode ser negativo se repetirmos os mesmos erros, mas que por outro 

lado pode ser positivo ao fazer o uso dessas metáforas, auxiliando os participantes a 

se identificarem enquanto pertencentes  a um grupo de estudo, a um curso, que 

mesmo em um espaço virtual é possível tirar dúvidas, fazer pesquisas, fazer amigos, 
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enfim, desenvolver atividades comuns do cotidiano escolar, mesmo que de uma 

maneira diferente e, para muitos, desafiadora. 

Hoje em dia temos uma infinidade de AVEA disponíveis, e vários estudos 

estão sendo desenvolvidos a fim de conhecer e melhorar cada vez mais a qualidade 

dos mesmos. Mehleck e Tarouco (2003) fazem uma breve apresentação de cinco 

ambientes de suporte para EaD: Learning Space, AulaNet, TelEduc, Gestum e 

Ambiente de Criação de Conteúdo ACC. Na descrição desses ambientes, apenas no 

Learning Space é mencionada a presença de ferramenta para avaliação. Segundo 

as autoras, o Assessment Manager é uma ferramenta totalmente reestrutada, para 

que os instrutores possam avaliar os alunos e dar-lhes um retorno de seu 

aproveitamento.  

Haguenauer, Lopez e Martins (2003) também fazem um estudo 

comparativo de ambientes virtuais de aprendizagem, descrevendo algumas 

características e funcionalidades dos seguintes ambientes: AulaNet, Quantum, 

Universite e WebCT. Segundo as autoras, com exceção do Universite, todos os 

outros ambientes apresentam uma interface simples de fácil navegação, mas no 

quesito administração, apenas o WebCT apresenta uma administração eficiente já 

que o cadastro dos alunos é feito por grupamento e não individualmente. Em termos 

de conteúdos, as autoras argumentam que para que haja uma boa administração do 

conteúdo é necessário que o ambiente permita que o professor possa arquivar e 

reutilizar o material que ele produziu e, nesse caso, apenas o AulaNet não permite o 

reaproveitamento do conteúdo. Todos os ambientes apresentam uma variedade de 

ferramentas de comunicação, mas no tocante a avaliação, as autoras não 

aprofundaram a análise: 
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Avaliação de desempenho do aluno: em um ambiente de ensino baseado 
na web deve haver vários mecanismos para avaliar adequadamente os 
alunos. Algumas estratégias são: rastrear as páginas que o aluno acessou e 
quantas vezes o fez, quantas vezes acessou o curso e seu desempenho 
nas atividades propostas.       
Todos os ambientes analisados apresentam várias formas de avaliar os 
alunos. Como por exemplo, provas, testes, projetos, quizzes e exercícios. 
(HAGUENAUER, LOPEZ E MARTINS, 2003, p.7)  

Campos et al (2003) apresentam um estado da arte de ambientes de 

aprendizagem cooperativa apoiados por computadores. Os autores fizeram uma 

descrição e análise em três categorias: educação (teoria de aprendizagem, 

conhecimentos prévios, domínio de conceitos, fatores culturais e avaliação); 

cooperação (formas de cooperação e mecanismos de trabalho cooperativo) e 

computação (tipos de interação, implementação/plataforma e relação com outras 

áreas de pesquisa). Os ambientes analisados foram: CLARE, Belvedere, 

WebSMILE, JavaCAP, ARCOO, PIE, Zebu, CoWeb, DDA, Álgebra Jam. Segundo os 

autores, desses ambientes apenas dois apresentam suporte para avaliação: 

Belvedere e Álgebra Jam, ambos avaliação qualitativa. 

 A questão da avaliação de aprendizagem não é amplamente 
abordada, e dos ambientes avaliados aqueles que realizam algum tipo de 
avaliação utilizam mecanismos inteligentes que monitoram os grupos pela 
observação de comportamentos predefinidos. Outros dados sobre o 
processo de aprendizagem e mecanismos de avaliação poderiam ser 
disponibilizados para os professores avaliarem os alunos tanto quantitativa 
quanto qualitativamente. (CAMPOS et al, 2003, p. 109) 

Sobre esses mecanismos de avaliação, em um capítulo específico sobre 

avaliação de alunos em ambientes online os autores apresentam alguns exemplos 

de sistemas em que são implementados mecanismos de avaliação baseados em 

ferramentas de comunicação e colaboração, conforme apresentamos sucintamente 

a seguir (CAMPOS et al, 2003): 

- Maher (1999) propõe um framework para análise e avaliação de 

seminários virtuais observando a participação, o conteúdo qualitativo e a 
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visualização das atividades colaborativas. Avalia-se não só a quantidade de 

contribuição (como o número de frases construídas) mas também o conteúdo do que 

foi apresentado. 

- Neale e Carroll (1999) desenvolveram um framework de avaliação que 

captura dados sobre atividades complexas e distribuídas, no contexto do projeto de 

tecnologia educacional interdisciplinar chamado Learning in Neworked Communities 

(LiNC). Sistemas de avaliação quantitativa e qualitativa são aplicadas, como 

entrevistas, questionários, observações diretas, e várias informações são capturadas 

como anotações, conversas de chat, e-mail, que podem ser úteis para a avaliação. 

- O MarkIt (Eletronic Assessment Software for Distance Education) é um 

sistema que foi desenvolvido com o objetivo de prover feedback para estudantes 

sobre os trabalhos realizados em cursos a distância. Suas principais funções são 

capturar resultados de tarefas, coordenar e unificar as atividades e permitir que 

estes resultados recebam comentários de especialistas. 

- O trabalho de Mühlenbrock e Hoppe (1999) propõe um framework para 

aprendizagem cooperativa, e a preocupação é com a avaliação sobre a 

aprendizagem e o trabalho cooperativo. Por isso são feitas propostas de exercícios 

(como o quebra-cabeças) que só podem ser resolvidos em equipe.  

Além dessas ferramentas específicas para a avaliação como as descritas 

anteriormente, outras ferramentas de apoio ao professor podem fazer a diferença na 

elaboração e desenvolvimento de um curso a distância.  Ferramentas que facilitem a 

elaboração e disponibilização de materiais didáticos e que auxiliem o professor no 

processo de planejamento precisam receber uma atenção especial nesses 

ambientes. Segundo Moran (2002):  
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Um bom curso de educação a distância precisa ter um planejamento bem 
elaborado, mas sem rigidez excessiva. (...) Precisamos aprender a 
equilibrar o planejamento e a flexibilidade (que está ligada ao conceito de 
liberdade, de criatividade). Nem planejamento fechado, nem criatividade 
desorganizada, que vira só improvisação. (MORAN, 2002, n. p.) 

Assim, a preparação de um curso online requer necessariamente um 

planejamento, e o AVEA precisa oferecer subsídios para a realização dessa tarefa. 

No entanto, Gomes (2004) em sua pesquisa de doutorado, concluiu que atividades 

como planejamento são minimizadas e subestimadas pelos professores e pelos 

desenvolvedores dos ambientes virtuais. De acordo com a autora “há necessidade 

de uma equipe multidiciplinar na concepção dos ambientes que possam identificar 

as atividades realizadas no dia-a-dia de um professor para a definição das 

ferramentas que definem as ações dos usuários.” (GOMES, 2004, p. 193).  

Quanto às ferramentas de apoio ao aluno que tais ambientes 

disponibilizam, a análise de Santos (1999) revela que os sites educacionais 

estudados fornecem aos estudantes ferramentas de comunicação e cooperação e 

bloco de anotações, máquina de busca e espaço de comunicação, recursos de 

orientação ao processo de navegação, interfaces customizadas para adolescentes e 

jovens, no entanto, nenhum dos sites prevê apoio para auto-avaliação e trilha de 

progresso, recurso que aparece nos sistemas de autoria para cursos à distância. Na 

avaliação da autora as salas de aula virtuais apresentam poucas ferramentas para 

que o estudante gerencie sua aprendizagem.  

No curso a distância do qual participamos e apresentaremos nos 

próximos capítulos resultados e análises, utilizou-se o ambiente virtual Virtus 

(Desenvolvido pelo Laboratório de Hipermídia da Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE). Tal ambiente é apresentado em dois módulos: “convivência” e 

“edição”. No menu do módulo “convivência” professor e aluno têm o mesmo tipo de 

acesso a ferramentas, a quais destacamos nesse estudo: 
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Página Inicial – Espaço em que se visualiza o título do curso, objetivos, a 

quem se destina, temas a serem tratados, e o objetivo do espaço. Itens esses 

introduzidos pelo professor quando do módulo de edição;  

Agenda de atividades - espaço reservado para o professor inserir as 

atividades previstas a serem realizadas no decorrer do curso (quando no módulo de 

edição), informando datas, horários e avisos de alterações - quando as tiverem - e 

para ambos verem essas informações quando no módulo convivência;  

Mural Virtual – tem a função de um fórum de discussão, permitindo que os 

participantes enviem e leiam mensagens sobre os temas discutidos no curso, sem 

haver uma preocupação com horários, já que é uma ferramenta assíncrona e as 

mensagens ficam online podendo ser acessadas a qualquer momento. 

Sala de bate-papo – também conhecida como “Chat” em outros 

ambientes, esse espaço possibilita a conversa entre os participantes em tempo real, 

podendo ser agendado pelo professor ou por alunos, antecipadamente, os horários 

para que essas “conversas” se realizem.  

Central de documentos – espaço que possibilita aos participantes a troca 

de arquivos como produções individuais ou materiais para leitura. 

Além de todas essas ferramentas, no módulo “edição”, o qual somente o 

professor tem acesso, é possível gerenciar o ambiente, modificando, apagando ou 

corrigindo informações que forem necessárias, além de oferecer uma ferramenta 

extra, gerenciamento da sala. Com essa ferramenta o professor tem acesso ao 

registro de todas as participações de cada participante.  

Algumas das ferramentas descritas anteriormente podem auxiliar na 

atividade de avaliação, embora dependa muito do que se deseja avaliar e a forma 

como a ferramenta estará sendo utilizada, isto é, que tipo de atividade estará sendo 
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proposta com o uso da ferramenta. Certamente, as ferramentas de comunicação 

mural virtual e sala de bate-papo oferecem material para avaliar, já que possibilitam 

que os participantes exponham suas dúvidas, discutam sobre os temas abordados 

no curso e revelem seus entendimentos acerca dos mesmos. Por isso, discutiremos 

a seguir alguns estudos que abordam o uso dessas duas ferramentas. 

Em estudo sobre as ferramentas dos ambientes virtuais de aprendizagem, 

Francisco, Machado e Axt (2004) destacam que “o fórum de discussão, por suas 

características de ser assíncrono, constituidor de uma memória comunitária (pois as 

mensagens são postadas e ficam online, a vista de quem se conectar ao site) 

possibilita uma autoreferencialidade pessoal, reflexão sobre a comunidade além de 

intimismo e apoio mútuo.” (FRANCISCO, MACHADO e AXT, 2004, p.3). Por essa 

descrição percebemos que o fórum, equivalente ao mural virtual do ambiente Virtus, 

possibilita ao professor obter informações sobre o entendimento do aluno acerca dos 

conhecimentos que estiverem sendo tratados na disciplina.  

As mensagens que cada aluno pode postar no ambiente são frutos de 

reflexão, de interação com outras mensagens ali deixadas, ou até mesmo a 

continuação de uma discussão iniciada num Chat, por exemplo. Por ser assíncrono, 

as colocações costumam ser mais bem elaboradas, já que o aluno tem a 

oportunidade de fundamentar suas colocações com base em textos sobre o tema 

discutido, propiciando assim a pesquisa, a busca e construção do conhecimento.   

Contudo, por permitir que todas as mensagens enviadas fiquem 

disponíveis, a forma de organização das mesmas às vezes pode não auxiliar no 

desenvolvimento de uma discussão, por exemplo. Nesse aspecto, Francisco, 

Machado e Axt (2004) destacaram as vantagens do ForChat (ferramenta utilizada no 

estudo) já que o mesmo tem como diferencial “a não organização da discussão via 
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tópicos,  há uma dispersão das mensagens que podem ser visualizadas por data de 

escrita ou por localização (situando-a enquanto resposta a outra pergunta)”(p. 4). 

Embora os autores não discutam a vantagem dessa organização para a tarefa 

avaliativa, é possível que esse diferencial auxilie o professor na análise das 

participações do aluno no fórum, visualizando melhor como se deram suas 

intervenções. 

No tocante ao chat, Martins, Oliveira e Cassol (2005) ao relatarem a 

experiência sobre o uso de tal ferramenta destacam, entre outros aspectos, a 

sincronicidade, uma vez que o chat possibilita a interação entre os participantes em 

tempo real, a liberdade de expressão, o feedback imediato que possibilita uma rica 

discussão entre os participantes e o mediador (professor ou tutor), além da criação 

de “uma rede construtivista de desenvolvimento e conhecimento” (MARTINS, 

OLIVEIRA E CASSOL ,2005, p. 6). De acordo com os autores, todas essas 

vantagens contribuem para que a ferramenta Chat possa ser aproveitada como um 

instrumento de avaliação em EaD, embora seja ressaltado que a dinâmica adotada 

pelo professor na realização do Chat seja um fator importantíssimo para o sucesso 

da avaliação.  

Martins, Oliveira e Cassol (2005, p. 5) argumentam que “o 

professor/avaliador deve conduzir a turma para o debate”, pois é isso que facilita o 

processo avaliativo. Além da dinâmica adotada pelo professor para o uso do Chat, 

um outro fator a ser considerado é o número de participantes. Os autores salientam 

que interpretar as idéias de várias pessoas ao mesmo tempo pode não ser uma 

tarefa fácil, dificultando para o mediador responder aos questionamentos de forma 

satisfatória.   

Além da possibilidade de uso das ferramentas de comunicação do 
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ambiente para a avaliação da aprendizagem Gitirana et al (2006) destacam a 

necessidade de ferramentas específicas para o apoio ao planejamento, a avaliação 

e a articulação entre esses dois elementos. Os autores analisaram dois ambientes, o 

VirtusClass e o Moodle, refletindo sobre conceitos educacionais como planejamento 

e avaliação.  

No que se refere ao planejamento, foi observado que nos dois ambientes 

“definem-se o curso, seus objetivos, público-alvo, e atividades, mas não há uma 

ligação entre essas definições, ligação esta que poderia auxiliar o professor a 

manter um controle na distribuição de seu curso, atividades realizadas, objetivos 

explorados em cada atividade, etc” (GITIRANA et al, 2006, p.5). Os autores 

destacam ainda a falta de suporte para trazer conhecimentos historicamente 

construídos e de um mecanismo de disponibilização de materiais com conceitos de 

biblioteconomia. 

No que se concerne à avaliação, os autores ressaltam que a falta de 

articulação entre as diversas plataformas do curso dificultam uma avaliação de 

caráter diagnóstico e formativo, ficando por conta unicamente de ações externas do 

professor avaliar o processo e refazer o planejamento.  Nessa perspectiva está por 

traz a concepção de que “avaliação da aprendizagem, do curso e o planejamento 

são elementos indissociáveis” (GITIRANA et al, 2006, p. 6). No caso específico do 

ambiente VirtusClass, os autores observam: 

A plataforma VirtusClass traz para o professor uma página de controle das 
interações do usuário, onde reúne as interações por usuário. Neste sentido, 
apresenta uma listagem de documentos enviados, interações no mural e 
“falas” no bate-papo. Isto auxilia ao professor saber tudo que foi enviado 
pelo aluno; porém, isso é fornecido sem o contexto, o que complica quando 
as interações num bate-papo e num mural virtual, ambientes próprios de 
discussão, no qual a análise de uma fala fica prejudicada sem se conhecer 
o contexto da discussão. (GITIRANA et al,2006, p.6) 
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No caso do Moodle, os autores destacam que é possível aferir nota ou 

não em cada atividade (avaliação como medida) e em um tipo de atividade 

(Trabalho com revisão) é permitido a emissão de um parecer, mas em ambas as 

ferramentas, não há possibilidade de conexão de objetivos e critérios que podem ser 

definidos no planejamento. 

 

3.3. EXPERIÊNCIAS DE AVALIAÇÃO EM EAD  

Discutiremos primeiramente sobre a avaliação contínua na EaD. Assim 

como na educação presencial, a tendência é realizar uma avaliação que privilegie o 

processo de aprendizagem do aluno e aí podemos pensar em utilizar as propostas 

apresentadas anteriormente num contexto de ensino a distância. E como podemos 

avaliar a distância, visando o processo de construção de novos conhecimentos pelos 

alunos? Se pensarmos na riqueza de recursos que os ambientes virtuais de 

aprendizagem nos oferecem, e usarmos tais recursos em seu potencial, é possível 

que essa avaliação contínua contenha até mais informações sobre o progresso do 

aluno que na educação presencial. No entanto, ainda é muito comum que nos 

cursos à distância os professores adotem uma postura típica da educação 

presencial, explorando muito pouco os recursos que permitiriam um melhor 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Nova e Alves (2003) nos chamam a 

atenção para esse problema: 

A experiência tem nos mostrado que os sujeitos que atuam como 
ensinantes na EAD reproduzem suas práticas como se estivessem em uma 
sala de aula convencional, esquecendo das peculiaridades desses 
ambientes. Utilizam, por exemplo, com muita timidez, os chats, que 
poderiam gerar, no cenário de hoje, uma maior interatividade. O 
interessante é que os alunos tendem também a se sentirem inibidos com a 
riqueza oferecida pelas tecnologias de rede e adotam posturas pouco 
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interativas, visto que determinados modelos de conduta já se encontram 
cristalizados.(NOVA e ALVES, 2003, p. 20) 

Alguns estudos têm denotado uma preocupação com as práticas 

avaliativas na EaD e têm procurado analisar como os recursos disponibilizados 

pelos ambientes podem auxiliar o docente nessa tarefa. Gomes (2004), em sua tese 

de doutorado, buscou informações sobre como se realiza o tutoramento nos 

ambientes virtuais, visto que o tutoramento faz parte da avaliação, pois investiga 

maneiras de acompanhar o desenvolvimento dos alunos, fornecendo feedback para 

os professores/tutores sobre o processo de aprendizagem destes, auxiliando assim 

no processo de avaliação. A autora explica que, nesta perspectiva, o tutoramento 

pode ser entendido como uma atividade que está relacionada com o 

acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos no ambiente virtual e como 

fornecer apoio ao aluno durante o curso.  

Gomes (2004) analisou cinco Ambientes Virtuais de Ensino (AVEA), a 

saber: Blackboard, WebCT, ambos internacionais, AulaNet, Virtus e TelEduc, estes 

últimos produzidos no Brasil. Tal análise versou sobre as atividades de 

planejamento, elaboração e disponibilização de materiais didáticos, avaliação e 

tutoramento. Em relação a esse último quesito, a autora verificou a presença de 

recursos que permitam a gerência da avaliação, registros de notas, troca de 

mensagens, troca de arquivos, chat, quadro-negro interativo, glossário, relatórios.  

Em entrevista com professores de cursos on-line usuários dos ambientes 

virtuais brasileiros analisados, a autora verificou que muitos participantes optam por 

utilizar avaliações realizadas presencialmente. A partir da entrevista, a autora fez um 

levantamento dos instrumentos de avaliação descritos pelos participantes, tais 

como: participação (principalmente no Chat ferramenta integrante de praticamente 

todo AVEA) e cumprimento de tarefas (do tipo simulado virtual, projetos, trabalhos, 
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exercícios, simpósio virtual, encontros presenciais, compartilhamento de materiais e 

auto-avaliação).  

Segundo Gomes (2004) algumas das dificuldades encontradas na 

avaliação dizem respeito ao cumprimento de prazos para a entrega e/ou 

apresentação de atividades, resistência ao uso do ambiente virtual, o acesso à 

Internet e como medir a participação dos alunos. Percebemos que algumas dessas 

dificuldades são fruto de exigências que se fazem mais presentes na EaD, como 

uma maior autodisciplina por parte do aluno, já que ele é quem gerencia seu tempo 

de estudo, que não segue a rigidez da educação presencial, por isso a dificuldade 

em lidar com um estudo mais individualizado. Além disso, sendo a Internet o 

principal canal de comunicação, entre alunos e professores, é preciso que haja 

incentivo para um uso efetivo do ambiente virtual, de modo que o professor possa 

ter elementos que o auxiliem na avaliação.  

Um outro estudo que visou analisar processos avaliativos implementados 

em ambientes virtuais foi o trabalho de Lopes (2004). O objetivo do seu estudo foi 

desenvolver um modelo de processo avaliativo que foi empregado em um Curso de 

Geometria com o auxílio de um ambiente informatizado, ministrado à distância, para 

estudantes do Ensino Médio. Apesar das especificidades do estudo, o modelo 

proposto pode nos dar uma luz de como avaliarmos a distância.  

No modelo avaliativo idealizado, foram usados,  em suma, os seguintes 

instrumentos: bate-papo com o professor (semanalmente); bate-papo sem o 

professor (em que os grupos discutiam alguma das atividades para encontrarem 

uma solução de consenso, ou responder uma questão instigadora numa sessão de 

bate-papo, ou mesmo analisar o curso através dessa ferramenta); fóruns com 

duração limitada (diretamente relacionado com o prazo de entrega das atividades); 
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testes de múltipla escolha com uma ou mais respostas, aplicadas após cada assunto 

abordado; Intermap para acompanhar e analisar a interação de cada aluno; os 

Portfólios, identificando o tempo gasto para solucionar as atividades, a interação 

com os professores ao remeter as soluções para uma pré-análise e auto-avaliações 

(semanais). 

O autor destaca que os resultados da avaliação no curso proposto 

renderam informações relevantes graças às ações dos formadores, que 

apresentaram um acompanhamento intenso “fornecendo sugestões e dando 

constantes orientações , com feedbacks imediatos e rotineiros (novas questões, 

exemplos e contra-exemplos, suporte de materiais, etc), apresentando comentários 

sobre as produções dos alunos, sobre seus erros e acertos” (LOPES, 2004, p. 124) 

o que colaborou para superar a distância entre os participantes, já que o curso foi 

totalmente a distância. 

Podemos notar que nos dois estudos apresentados aparecem alguns 

elementos que são comuns na prática avaliativa do ensino presencial e que também 

são utilizados agora na EaD, como trabalhos, lista de exercícios, simulados, projetos 

e auto-avaliação, o que evidencia uma tentativa de transpor práticas avaliativas do 

ensino presencial para a modalidade a distância. O que vemos é uma variedade de 

instrumentos avaliativos que na EaD podem ser potencializados pelos recursos 

oferecidos pelos ambientes. A avaliação de projetos, por exemplo, pode ocorrer em 

termos de processo e produtos e mesmo a distância o professor pode utilizar os 

recursos dos AVEA para acompanhar o trabalho dos alunos. Almeida (2001) ressalta 

que  

(...) quando existe um registro da descrição inicial do projeto, de suas 
intenções, etapas a desenvolver, recursos a empregar, bem como do 
processo em andamento, basta desenvolver reflexões sobre as ações em 
andamento e comparar as produções com o que se pretende atingir para 
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identificar avanços, bloqueios, ações que precisam ser revistas ou 
reformuladas, metas atingidas ou não outros recursos a mobilizar, etc. 
(ALMEIDA, 2001, p.61) 

Ou seja, avaliar o processo do desenvolvimento de um projeto, em um 

curso a distância, é viável desde que se tenha o cuidado com a comunicação via 

ambiente, de todas as etapas a serem desenvolvidas, sempre com o suporte do 

professor para orientar os alunos nas dúvidas, dificuldades, retomando sempre os 

objetivos iniciais, e inclusive orientado-os no que diz respeito às buscas de 

informações e seleção das mesmas. Conforme ressalta Almeida (2001) “Daí a 

importância de o professor conhecer as características das tecnologias em uso para 

acompanhar as investigações dos alunos, interrogá-los de modo a identificar a 

autoria das produções, o respeito e a autenticidade das fontes, bem como os 

conteúdos implícitos nos projetos e seu significado conceitual” (ALMEIDA, 2001, p. 

61).   

A auto-avaliação também é um recurso que só tende a enriquecer a 

prática avaliativa nessa modalidade de ensino. Conforme argumenta Lopes (ibid) em 

seu estudo, a auto-avaliação foi uma ferramenta complementar que desmascarou 

informações não apresentadas em outros instrumentos e ferramentas. Além disso, o 

autor complementa que os feedbacks constantes e imediatos dos professores 

contribuíram para o “estar junto” virtual.  

Um outro aspecto a ser ressaltado é o papel do erro no processo 

avaliativo em EaD. Entendemos que assim como foi discutida anteriormente sobre a 

importância da análise do erro na avaliação da educação presencial, na educação a 

distância essa análise também é fundamental para um acompanhamento 

consistente do processo de aprendizagem do aluno. Contudo, vale ressaltar que isso 

só é possível quando o aluno é solicitado a expressar suas idéias, seu entendimento 
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sobre o que está sendo estudado, registrando as resoluções das atividades 

propostas, de modo que o professor possa coletar informações sobre o 

desenvolvimento do aluno por meio de vários recursos que os ambientes 

disponibilizam para acompanhar o trabalho do aluno.  

Sob essa ótica reforçamos a idéia de uma avaliação centrada no 

processo de construção do conhecimento, de modo que acertos e erros sejam vistos 

como parte desse processo e analisados do ponto de vista qualitativo, de forma que 

os recursos oferecidos pelo ambiente possam  ser a base para uma boa proposta avaliativa.  

O estudo de Dyson e Campello (2003) propõe analisar atividades 

desenvolvidas em ambientes virtuais de aprendizagem em vários níveis de análise e 

variáveis como a facilidade de uso, mas também incorporar variáveis que reflitam 

componentes sócio-culturais da atividade ensino/aprendizagem. Assim, os autores 

propõem uma análise pautada em dados quantitativos (número de vezes que 

participou) e dados qualitativos (a qualidade dessas participações).  

Dessa forma as variáveis definidas seriam: nível de comprometimento 

com a atividade; participação – em termos de desempenho durante as atividades e 

os tipos de respostas – e se atingiu os objetivos.  Mais uma vez, percebemos que a 

preocupação está em como analisar o processo, aproveitando o máximo possível a 

riqueza de informações que podem ser coletadas durante o curso e como tratar as 

mesmas de modo a ter uma avaliação que realmente auxilie a aprendizagem do 

aluno e o planejar do professor. Assim como no presencial o planejamento e 

redimensionamento do planejado deve ser uma tarefa indissociável da avaliação.  

Em suma, devido a diversidade de possibilidades interativas dos 

ambientes virtuais, é possível realizar uma avaliação contínua do processo de 

aprendizagem dos alunos, lançando mão dos diversos recursos disponíveis, de uma 
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comunicação clara e acolhedora, no sentido de dar o máximo de abertura possível 

para que os alunos se expressem apresentando suas dúvidas, dificuldades e  

sugestões. Além disso, resgatar as resoluções dos alunos no desenvolver das 

tarefas propostas também pode ser um elemento essencial para uma análise mais 

profunda do processo de aprendizagem. Contudo, a pergunta que fica é: como 

garantir que é mesmo o aluno que está participando das aulas a distância? 

Infelizmente essa é uma das preocupações quando se trata de ensino a 

distância. Um dos cuidados que se tem tomado é a realização de exames 

presenciais. O importante é ficarmos atentos para não usar tais exames como 

principal e/ou único instrumento de avaliação, pois estaríamos correndo o risco de 

estar cometendo o mesmo erro que há muito tempo cometemos na educação 

presencial. Além disso, precisa-se discutir a partir de que dados pode-se garantir 

que os resultados obtidos no exame garante que é o mesmo aluno que respondeu 

às atividades do curso. Não é só mudar do presencial para o virtual; está em jogo 

uma nova cultura, onde o aluno desempenha cada vez mais um papel ativo e 

autônomo no processo educativo e tanto aluno quanto professor precisam se 

adaptar a essa nova concepção de educação, e dentre essas mudanças a prática 

avaliativa é um dos aspectos. Ramal (2003) ao discutir sobre o problema da 

credibilidade argumenta: 

Agora o problema da credibilidade, queiramos ou não, ainda se faz 
presente. A legitimidade da EAD terá que ser conquistada por intermédio de 
estratégias inteligentes, que envolverão testes on-line, acompanhamento 
personalizado e novos conceitos de avaliação, na qual passem a ser 
medidas, mais do que a memória e a assimilação de conteúdos, as 
competências desenvolvidas ao longo do processo. (RAMAL, 2003, p. 47)  

Apesar da ausência do contato direto com o aluno em um curso a 

distância, o ambiente virtual possibilita uma interação que muitas vezes não ocorre 

na educação presencial, de modo que se o professor souber explorar essa interação 
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e as ferramentas disponibilizadas pelo ambiente, conforme propõe Méndez (2002) 

se pode aprender com os erros e aprender com as perguntas, possivelmente ele 

terá condições de conhecer seus alunos tão bem quanto na educação presencial.  

 

3.4. DIFICULDADES E LACUNAS DIDÁTICAS PARA SE AVALIAR EM EAD 

Diante do novo cenário educacional, em que as novas tecnologias estão 

cada vez mais presentes na escola, o uso dos ambientes virtuais de ensino tem se 

destacado cada vez mais no ensino a distancia. Neste capítulo, discutimos algumas 

questões pertinentes ao tema, como as características dos AVEA e a necessidade 

de um “novo professor”  e um “novo aluno”. Vimos que tais ambientes apresentam 

ferramentas que  possibilitam  uma boa interação entre os sujeitos envolvidos no 

processo educativo, assim como uma nova forma de construção do conhecimento, a 

partir de uma organização não-linear por meio dos hipertextos, das pesquisas na 

Internet e de  diversos recursos que podem ser úteis para a prática de uma 

avaliação que privilegie o processo de aprendizagem.  

Um outro aspecto que nos chamou a atenção diz respeito aos suportes 

que os ambientes on-line oferecem para seus usuários. Não basta que professores e 

alunos preparem-se para o uso de tais ambientes; do ponto de vista operacional, é 

preciso, acima de tudo, que estes ambientes ofereçam mecanismos que auxiliem 

professores e alunos no processo ensino-aprendizagem. Como mencionamos 

anteriormente, o trabalho de Gitirana et al (2006) já nos dá indícios de algumas 

lacunas existentes em alguns ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, o que 

justifica a necessidade de desenvolvermos ambientes que contribuam para o 

planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas e uma maior conexão entre 
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esses elementos.  

Um outro ponto observado diz respeito ao fato dos ambientes fornecerem, 

geralmente, ferramentas genéricas para disponibilizar todo tipo de conteúdo 

essencialmente num formato de texto, imagem ou vídeo. Os autores ressaltam que 

alguns conceitos específicos precisam de um tratamento diferenciado, como por 

exemplo, aqueles referentes à área da matemática: “A matemática aparece no 

contexto das ciências em sua natureza dual, como objeto e como ferramenta. (...) 

Dessa forma, não faz sentido pensar um curso cujo objeto esteja imerso na 

matemática, que não possa comunicar através dessas simbologias ou 

representações” (GITIRANA et al, 2006, p. 8). Por isso, diante dessas necessidades, 

surge a proposta do ADV (Ambiente Didático Virtual), citado no início desse trabalho: 

A partir das análises e reflexões realizadas, o GENTE (Grupo de Estudos 
em Novas Tecnologias e Educação – UFPE) vem desenvolvendo um 
ambiente virtual de aprendizagem didático próprio (ADV) para as atividades 
de planejamento de aulas/projetos de ensino, avaliação e produção de 
aulas, incorporando ferramentas que dêem apoio a cada área do 
conhecimento e de bibliotecas de áreas, todas construídas em torno de 
conceitos educacionais, de computação, de didática específica e da área do 
conhecimento em foco. (GITIRANA et al, 2006, p. 7) 

 Ainda estamos muito aquém das reais necessidades desses usuários, de 

modo que somente a partir de um trabalho em conjunto dos profissionais da 

educação e tecnologia, atualizados com as diversas pesquisas científicas sobre o 

uso dos AVEA é que podemos avançar num aprimoramento dos AVEAs. 
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4. DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

O estudo desenvolvido teve como objetivo analisar o processo avaliativo 

em um curso a distância, focando nas potencialidades de ferramentas 

computacionais que possam auxiliar o professor durante a prática avaliativa. Assim, 

analisaremos o processo avaliativo ocorrido na disciplina Avaliação da 

Aprendizagem em EaD, oferecida em um curso de Pós-graduação Lato Sensu4, na 

modalidade a distância. Estudaremos as contribuições dos diversos recursos 

disponibilizados no AVEA adotado (plataforma VirtusClass). 

Apresentaremos no presente capítulo, os procedimentos de coleta e 

organização dos dados, a descrição dos sujeitos e do software NUD*IST, utilizado 

para o armazenamento e análise qualitativa dos dados. A técnica para análise dos 

dados é fundamentada no conceito de análise de conteúdo e estamos utilizando o 

NUD*IST para categorizar os dados. 

 

4.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os dados do nosso estudo foram coletados da nossa vivência como 

professoras em uma das disciplinas realizadas em um curso de pós-graduação lato 

sensu a distância, voltado  à formação de tutores para atuarem em cursos de 

licenciaturas diversas na mesma modalidade. O ambiente virtual utilizado foi o 

VirtusClass, conforme já  mencionado, e a escolha se deu por parte da coordenação 

do curso, uma vez que a maior parte dos professores que iriam atuar no curso já 

                                            
4  Optamos por não divulgar o nome do curso a fim de preservar a identidade dos participantes. 
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conheciam a plataforma. Desta forma, estamos diante de um estudo em torno de 

uma intervenção, em situação real de ensino e aprendizagem a distância, elaborado 

a fim de buscar utilizar um AVEA em uma avaliação contínua e formativa. 

Participaram como sujeitos da pesquisa alunos de uma turma composta por 32 

professores licenciados em Matemática, Física e Química.  

Nosso desenho metodológico se insere em uma abordagem qualitativa, 

uma vez que pretendemos descrever e analisar o processo da avaliação da 

aprendizagem no contexto da EaD bem como as possibilidades, contribuições  e 

limites das ferramentas do ambiente Virtus Class para essa atividade, por meio de 

uma análise qualitativa das interações e produções dos participantes do curso acima 

descrito.  Nessa perspectiva, reconhecemos que 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos. (RICHARDSON et al, 
1999, p.80) 

Entendemos assim que um mergulho analítico sobre os dados oriundos 

das interações dos alunos no decorrer da disciplina acompanhada será fundamental 

para compreendermos alguns aspectos da difícil tarefa de avaliar em cursos a 

distância e, principalmente, de que forma o ambiente virtual adotado pode auxiliar 

nessa atividade.  Buscamos, pois,  realizar uma pesquisa com um olhar que visa a 

compreensão de um processo de avaliação da aprendizagem em EaD, delineando 

suas características, desafios e dificuldades que professores e alunos podem se 

deparar e, de que forma o uso das ferramentas comumente disponíveis nos 

ambientes virtuais utilizados, podem auxiliar nessa tarefa.  

Nesse contexto, estaremos realizando o que Chizzotti (2003) chama de 
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“(...) uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de 

pesquisa, para extrair desse convívio significados visíveis e latentes (...)” 

(CHIZZOTTI, 2003, p. 221), uma vez que foi nossa experiência compartilhada com 

os professores participantes da disciplina acompanhada, a descrição densa dos 

dados coletados no desenvolver da mesma, a consciência da nossa ineutralidade (já 

que estávamos inseridos no processo) que vai possibilitar em uma análise criteriosa 

dos dados, emergir significados que nos ajudem a compreender nosso campo de 

investigação.  

Realizamos, portanto um estudo empírico que teve como estratégia de 

pesquisa adotada a pesquisa-ação, tendo em vista que desempenhamos um papel 

ativo no cenário do problema investigado, já que éramos as professoras da disciplina 

acompanhada em nossa investigação. Nessa perspectiva, pesquisa-ação pode ser 

definida como: 

(...) um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e dos participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1998, p. 14)  

Para investigarmos as potencialidades de ferramentas disponibilizadas 

em um AVEA para o processo avaliativo em EaD, foi importante vivenciarmos a 

atividade docente estando inseridos nesse contexto, não para avaliarmos nossa 

intervenção pedagógica, mas para identificarmos as possibilidades e limitações dos 

recursos utilizados, sob um olhar de quem estava inserido no cenário estudado.  

 

4.1.1. A DISCIPLINA ACOMPANHADA 

Os dados que analisaremos no próximo capítulo, produto da disciplina 
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“Avaliação da Aprendizagem em EAD”, fizeram parte do primeiro módulo do curso já 

citado e teve carga horária de 30 horas, o que correspondeu a permanecer no ar 

durante duas semanas consecutivas, ou seja, as atividades foram desenvolvidas 

nesse período. O objetivo da disciplina foi estudar as teorias de avaliação da 

aprendizagem, além da caracterização das formas de avaliação em EAD, através da 

compreensão dos diversos formatos destes cursos, diversas formas de 

funcionamento e dos diversos papéis assumidos pelo professor e pelo aluno a 

distância. 

 

4.1.2. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

Para que houvesse uma boa interação entre os participantes do curso e 

uma melhor avaliação do processo, durante o desenvolvimento da cadeira foram 

agendados bate-papos diários, de segunda a sábado, em diversos horários. Foi 

proposto o desenvolvimento de  seis atividades no decorrer da disciplina, tendo três 

textos que serviam de base para os temas discutidos: um primeiro texto discutia os 

aspectos teóricos da avaliação da aprendizagem (Anexo A), um segundo texto 

discutia os desafios da avaliação da aprendizagem no contexto da EaD (Anexo B) e 

um terceiro texto se reportava aos aspectos legais da EaD  (Anexo C) (sua 

regulamentação e os papéis do professor e do tutor). Em acréscimo a esse último 

texto, disponibilizamos a LDB, o Dec. 3.494/98 e o documento Referenciais de 

Qualidade para Cursos a Distância.  

Além das atividades sobre os aspectos teóricos do tema em questão,  

propusemos uma Atividade Prática de Tutoria, que se tratava de um estudo de caso, 

avaliando o desempenho de um aluno ao resolver uma prova de sua área. A seguir 

apresentamos cada atividade proposta e os objetivos/critérios de avaliação a elas 
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relacionados: 

 

 

 

1ª Tarefa – sondagem 
Enviar para a central de documentos: o que você entende por Avaliação? 
Até terça-feira da primeira semana. 
 
Objetivo: Conceituar avaliação da aprendizagem. 

 

2ª Tarefa 
Ler o 1º texto e os textos de todos e participar do fórum (mural virtual) sobre 
Avaliação: tipos, instrumentos, critérios, medida de avaliação. Evite textos longos 
pra que ocorra discussão.  
Fórum será realizado entre terça-feira da 1ª semana e quinta-feira da 1ª semana. 
 
Objetivos: Conhecer os tipos de avaliação, entender o conceito de 

instrumentos de avaliação, medidas e critérios de avaliação. 

 

3ª Tarefa 
Veja os quadrinhos e entre no mural virtual para discutir a questão levantada.  
Fórum – na sexta-feira e no sábado da 1ª semana.  
 
 
Objetivos: discutir sobre medidas de avaliação e a importância de se 

estabelecer critérios para avaliação. 

Observação: a história em quadrinhos está na próxima página. 
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4ª Tarefa 
Leia o segundo texto, sobre os desafios da avaliação da EAD.  Elabore um texto 
discutindo os principais desafios, a seu ver, para realizar uma avaliação na 
licenciatura que você irá trabalhar. 
Texto a ser enviado até a quarta-feira da segunda semana para a central de 
documentos.(Ver anexo 2) 
 

Objetivos: refletir e discutir sobre as possibilidades e limitações da 

avaliação da aprendizagem em EaD, bem como o papel a ser desempenhado pelo 

tutor nessa tarefa. 

 

5ª Tarefa 
Leia o texto 3, a LDB (ref I e II), as regulamentações da EAD (ref. III) no Brasil e 
o texto sobre Qualidade na Educação a Distância (Ref. IV) responda as 
questões deixadas no texto 3 e envie para os e-mails das professoras. 
Até a sexta-feira da segunda semana.  
 

Questões do texto 3: 
� Leia a LDB, principalmente a parte que regulamenta o ensino superior, 

focando nos objetivos a avaliação da aprendizagem. Anote os pontos mais 
importantes. Há elementos que você imagina que precisam ter 
regulamentações diferenciadas para a EAD? (A LDB está disponível no CD, 
no E-Proinfo e pelo link existente nesse texto) 

� Discuta sobre o que pode ou deve substituir o controle de presença, tão 
utilizado na educação presencial.  

� Leia a LDB e o Decreto 2.694 e discuta no fórum quais são os objetivos e 
diretrizes curriculares fixadas para o ensino superior e em especial para a 
formação de professores. 

 

Objetivos: conhecer as leis que regem a avaliação em EaD. 

 

6ª Tarefa 
Entre no Fórum (mural virtual) sobre a educação a distância e a avaliação: 
 - regulamentações; 
 - papel da avaliação na EaD; 
 - papel do tutor na EaD; 
Fórum a ser realizado entre 4ª e sábado da segunda semana. 
 

Objetivos: Aprofundar o entendimento sobre as regulamentações da 

EaD, a importância da avaliação nessa modalidade e o papel do tutor para realizar a 

avaliação da aprendizagem dos alunos. 
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Atividade de Tutoria 
É para ser realizada durante todo o período da disciplina. 
1) Escolha uma das provas de sua área, disponível no CD;  
2) Explicite conceitos, procedimentos, habilidades e atitudes que possam ser 
avaliados com a prova dada; 
3) Aplique o instrumento com um aluno do ensino médio; 
4) Que nota você daria ao aluno? Envie para a central de documentos, com um 
resumo de como ele respondeu. 
5) Corrija as respostas, indicando o que o aluno aprendeu ou desenvolveu, 
compare com o que foi explicitado em (2); 
6)  Elabore um parecer sobre o desenvolvimento do aluno, envie para a Central 
de Documentos; 
7) Entreviste o aluno pedindo que ele explique apenas como resolveu a questão, 
caso ele tenha deixado  em branco, pergunte se ele não sabe resolver e o 
porquê não resolveu; 
8) Elabore um segundo parecer sobre o desenvolvimento do aluno; 
9) Compare os dois pareceres. Em que diferem? 
10) Agora, envie para a central de documentos uma explicação do 
desenvolvimento do aluno, das estratégias e das dificuldades. 
11) Qual é a diferença entre os instrumentos utilizados? Envie a resposta para o 
Mural Virtual (fórum). 
Cada etapa deverá ser enviada para a central de documentos. 
 

Objetivos: Explicitar critérios de avaliação (conceitos, habilidades, 

atitudes e procedimentos) que podem ser avaliados a partir de um instrumento da 

sua área de atuação; analisar estratégias e erros dos alunos a partir das respostas 

em um instrumento em sua área, em relação aos critérios definidos; diferenciar 

possibilidades em diferentes instrumentos de avaliação (prova escrita e entrevista). 

Obs.: As provas da Atividade de tutoria estão disponíveis no Anexo D.  

 

Como podemos observar, nas atividades eram solicitadas produções 

individuais dos professores participantes, as quais  pudessem revelar seu 

entendimento e reflexão a respeito dos conceitos abordados nas leituras e/ou nas 

discussões ocorridas nos chats. Em todas as tarefas avaliávamos também a 

capacidade crítica em relação à leitura dos textos e sua capacidade argumentativa 

nas discussões. Algumas atividades deveriam ser enviadas como arquivo, para a 

central de documentos, outras como mensagem para o mural virtual, para que todos 
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lessem e pudesse gerar uma possível discussão.  

Todas essas tarefas foram consideradas atividades de avaliação e, para 

auxiliar a análise do desempenho de cada participante durante o desenvolvimento 

da disciplina, construímos uma tabela de dupla entrada, constando os 

critérios/objetivos que poderiam ser avaliados em cada atividade proposta (ver 

Anexo E). 

Assim, foi possível realizar uma avaliação contínua do processo a medida 

que lançávamos mão de diversos instrumentos de avaliação distribuídos no decorrer 

da disciplina, bem como a utilização de várias ferramentas: o mural virtual, a central 

de documentos, a sala de bate-papo e até mesmo a troca de e-mails. Para 

possibilitar uma maior interação e um acompanhamento mais individualizado, 

enviávamos para o e-mail de cada participante o feedback das tarefas enviadas, 

contendo nosso parecer sobre a mesma, questionamentos daquilo que não tinha 

ficado claro, abrindo a possibilidade de troca de e-mails para esclarecer o que fosse 

necessário, ou aprofundar a discussão no mural virtual ou ainda, na sala de bate-papo. 

 

4.1.3. Coleta e participantes do estudo 

Todas as produções ocorridas no desenvolvimento da disciplina foram 

consideradas importantes fontes para o nosso estudo. Logo, todos os trabalhos 

enviados pelos alunos e todas as interações ocorridas no ambiente VirtusClass 

foram armazenadas para o momento da análise.  

Essa mesma disciplina foi oferecida para quatro turmas do curso em 

questão dentre as quais optamos pela análise das produções de uma das turmas, 

aquela com maior número de alunos (32 ao todo) e que apresentou uma maior 
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participação dos alunos nas atividades propostas.  

Os alunos eram licenciados em diferentes áreas. Ao todo foram 7 

professores de física, 15 professores de matemática e 10 professores de química. 

Dessa forma, tivemos um volume muito grande dados: todas as interações ocorridas 

nas salas de bate-papo e no mural virtual, as tarefas enviadas como documento de 

texto e mensagens de e-mail em resposta à pareceres enviados, fato este que nos 

levou a restringir a análise a uma única turma. 

Na próxima seção apresentamos os fundamentos para a análise dos 

dados da pesquisa.  

 

4.2. FUNDAMENTOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta seção apresentamos os fundamentos e estrutura da análise dos 

dados referentes ao estudo realizado. Primeiramente abordamos sobre a técnica 

análise de conteúdo e como o programa NUD*IST nos auxiliou nesse processo de 

análise, em seguida apresentamos como a análise dos dados foi organizada e quais  

categorias foram consideradas.  

 

4.2.1. ANÁLISE DE CONTEÚDO E O RECURSO DO NUD*IST 

A técnica análise de conteúdo é adequada para estudar material de tipo 

qualitativo, sobretudo as diferentes formas de comunicação (oral, escrita ou não 

escrita). No caso do nosso estudo (como na maioria dos cursos a distância) todo o 

material produzido está exclusivamente na forma de comunicação escrita (atividades 

enviadas, mensagens do mural ou da sala de bate-papo, por exemplo). Dessa 
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forma, para que a análise não fique presa ao impressionismo e a nossa opinião 

pessoal sobre os dados, a análise de conteúdo surge como uma alternativa de 

análise científica, ou seja, com procedimentos mais padronizados. Uma das 

definições mais clássicas dessa técnica é aquela apresentada por Bardin: 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações. 

Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com 
maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande 
disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: 
as comunicações.  (BARDIN, 1977, p.31, grifo do autor) 

 Richardson et al (1999) salientam que apesar das diversas definições 

para essa técnica, todas as concepções coincidem em que “a análise de conteúdo é 

uma técnica de pesquisa e, como tal, tem determinadas características 

metodológicas: objetividade, sistematização e inferência” (RICHARDSON et al, 

1999, p. 223). A objetividade implica em que as descrições realizadas se baseiem 

em um conjunto de normas, para evitar que os resultados sejam reflexos da 

subjetividade. A sistematização refere-se à inclusão ou exclusão do conteúdo ou 

categorias de um texto de acordo com as regras estabelecidas. E a inferência refere-

se à operação pela qual se aceita uma proposição em virtude de sua relação com 

outras proposições já aceitas como verdadeiras.  

Nesse contexto de entendimento, a análise de conteúdos consiste em 

uma análise aprofundada dos dados e, para tanto, vamos utilizar dentre as diversas 

técnicas de análise de conteúdo, a análise por categoria: “ela se baseia na 

decodificação de um texto em diversos elementos, os quais são classificados e 

formam agrupamentos analógicos” (RICHARDSON et al, 1999, p. 243). 

O programa NUD*IST, usado para auxiliar na análise de conteúdos, foi 

desenvolvido pela Universidade de La Trobe de Melhoume, Austrália e é destinado a 
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análise qualitativa de dados. O nome NUD*IST é derivado de “Non-numerical 

Unstructured Data Indexing, Serching and Theorizing”. Quanto à sua lógica de 

funcionamento, o programa divide-se em duas partes que se complementam: a 

indexação e a pesquisa. A indexação compreende  a  adição dos documentos que 

serão analisados pelo programa. Para tanto, todos os dados foram convertidos para 

documentos de texto (.txt) e introduzidos em um projeto criado no NUD*IST.  

Ao todo, foram quatro documentos analisados: 

“BP turma A.txt” – todo o material produzido nos bate-papos ocorridos. 

“Mural turma A.txt” – todas as mensagens do Mural Virtual. 

“Central turma A.txt” – todos os documentos enviados para esse espaço, 

reunidos em um único documento. 

“Correio turma A.txt” – todas as mensagens de e-mail enviadas pelos 

alunos, reunidas em um único documento. 

Os dados foram arquivados em um sistema denominado nodes (nós) que 

contém as referências para as categorias de análise e permite que o modelo de 

análise criado assuma a forma de uma árvore invertida. Becker e Teixeira (2001) 

ressaltam que este é o princípio básico de ação do NUD*IST: “a codificação do texto 

e o armazenamento dessas referências em nós específicos” (BECKER E TEIXEIRA, 

2001, p. 4). Isto é, a indexação pode ser realizada manualmente pelo pesquisador, 

que define o que conterá cada nó (a quais unidades do texto estarão relacionadas) 

possibilitando assim a ligação dos documentos às categorias criadas. O conjunto 

dos nós forma a index tree root, uma árvore onde todos os nós estão dispostos de 

forma hierarquizada e relacional.  

O organograma a seguir (ilustração 1) apresenta o que seria a árvore 

completa, com todos os nós analisados. O primeiro nível era composto por todo o 
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material produzido na turma A (já que inicialmente íamos trabalhar com três turmas). 

O segundo nível corresponde a primeira seleção do material analisado, agrupados 

em duas categorias: (1) Dificuldades e (2) Entendimentos (ou seja, mensagens que 

indicavam dificuldades ou confusões conceituais e mensagens que indicavam o 

entendimento correto dos conceitos). No terceiro nível as mensagens ficavam 

agrupadas de acordo com a ferramenta de origem (1) Sala de Bate-papo, (2) Mural 

Virtual, (3) Central de Documentos e (4) Correio Eletrônico. O quarto nível 

representa a classificação das mensagens de cada ferramenta em 7 categorias que 

permearam a análise de cada ferramenta, conforme apresentaremos mais adiante.  

 

Ilustração 1: Organograma que ilustra o conjunto de nós analisados no NUD*IST (index tree 
root) 

 

Quanto à pesquisa, o NUD*IST pode realizar pesquisas automáticas nos 

documentos indexados ou nas categorias criadas, permitindo que o pesquisador 

possa fazer uma análise exploratória dos dados e definir novas categorias e/ou 

descobrir relações entre as já existentes. Na seqüência apresentamos a estrutura da 

análise, descrevendo as categorias criadas. 

 

 E
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4.2.2. ESTRUTURA DA ANÁLISE 

Para atender o objetivo do nosso estudo, iremos fazer uma análise das 

potencialidades dos recursos utilizados no cenário da nossa investigação. 

Considerando que um mesmo objetivo de aprendizagem poderia ser avaliado por 

meio de um ou mais recursos do ambiente virtual, faremos nossa análise pautada 

nas produções resultantes do uso desses recursos (que ocorreram de forma 

síncrona e assíncrona).  

Nesse contexto, analisaremos os dados de acordo com o tipo de 

interação que foi proveniente, visto que as características diferenciadas de interfaces 

síncronas e assíncronas podem contribuir de forma diferenciada para o processo 

avaliativo. Enquanto as participações síncronas foram aquelas resultantes das 

interações em tempo real realizadas nos chats, as participações assíncronas foram 

aquelas resultantes das interações decorrentes do uso do mural virtual, central de 

documentos e e-mail. Dessa forma, buscaremos nos registros de cada ferramenta, 

elementos que poderiam ser utilizados  para a avaliação da aprendizagem, ou seja, 

informações que revelem o entendimento dos alunos sobre os tópicos abordados na 

disciplina, bem como, elementos que poderiam servir de pistas das dificuldades e 

confusões teóricas dos alunos. Portanto, a análise está estruturada da seguinte 

maneira (ilustração 2): 
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Ferramentas Focos de análise 
 
Síncrona 
▪ Sala de bate-papo 
 

 
 
 
Ferramentas 
de Interação 

 
Assíncronas 
▪  Central de documentos         
▪  Mural virtual 
▪  Correio eletrônico 

 
 
Indícios de compreensão, dúvidas e 
confusões conceituais dos assuntos 
abordados. 

Ilustração 2: Desenho esquemático da estrutura da análise dos dados 

 

Nas produções decorrentes do uso das ferramentas síncronas e 

assíncronas fizemos uma análise com dois focos: indícios de compreensão e 

indícios de dúvidas (ou confusões conceituais) sobre os diversos elementos que 

compõem a temática avaliação da aprendizagem em EaD, objeto de estudo da 

disciplina acompanhada. Para percebermos que aspectos da temática em estudo os 

professores apresentavam entendimento ou dúvidas, elaboramos sete categorias de 

análise dos diferentes aspectos da avaliação da aprendizagem em EaD, conforme 

descrevemos a seguir: 

 

I – Concepções sobre avaliação – agrupamos nessa categoria os 

registros relacionados à concepção de avaliação da aprendizagem, seus diferentes 

tipos e funções.  

II – Medida de Avaliação -  registros sobre o conceito de medida de 

avaliação, a função e o significado da mensuração na avaliação. 

III – Critérios de avaliação – o papel dos critérios no processo avaliativo 

e sua relação com os objetivos e planejamento. 

IV – Instrumentos de avaliação – registros relacionados ao conceito de 

instrumentos de avaliação, os diferentes tipos e limitações dos mesmos. 



133 

 

V – Avaliação na EaD – aspectos relacionados à avaliação da 

aprendizagem no contexto da EaD, desafios, limitações e possibilidades.  

VI – Papel do tutor – as diferentes funções do tutor e sua contribuição 

para o processo avaliativo na EaD. 

VII – Desafios da prática avaliativa – desafios a serem  enfrentados por 

professores e tutores para viabilizar as propostas de avaliação da aprendizagem 

presentes nas discussões teóricas. 

Dessa forma, analisamos essas categorias no contexto das 

compreensões dos professores assim como no contexto das dificuldades e 

confusões conceituais identificadas nos dados. Para a produção de cada uma das 

ferramentas analisadas verificamos a presença dessas categorias. Na seqüência 

apresentamos a análise das produções das ferramentas utilizadas no curso. 
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5.   RESULTADOS E ANÁLISE DO ESTUDO 

Neste capítulo apresentamos a análise das produções das ferramentas 

(síncrona e assíncronas) utilizadas no curso, considerando as categorias descritas 

anteriormente. 

 

5.1. FERRAMENTA DE INTERAÇÕES SÍNCRONAS 

A sala de bate-papo (chat) foi a única ferramenta disponibilizada que 

possibilitava o diálogo em tempo real entre os participantes. Antes de iniciarmos 

uma análise a partir das interações ocorridas no chat  apresentamos uma 

sistematização do quantitativo de mensagens trocadas, número de encontros 

virtuais agendados e realizados, das participações dos professores nesses 

encontros, além de uma análise do quanto parte dessas interações poderiam ser 

aproveitadas para a avaliação da aprendizagem dos participantes.  

Em seguida, apresentamos uma análise das interações que foram 

selecionadas em dois grupos: indícios de compreensão sobre os conceitos 

abordados e indícios de dificuldades e/ou dúvidas conceituais. Nas interações 

selecionadas para cada grupo analisamos as sete categorias descritas 

anteriormente. 
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5.1.1. SALA DE BATE-PAPO 

Como mencionado anteriormente  foram  ofertados diferentes horários 

para a realização dos chats e a participação nos mesmos não foi utilizada como 

critério de avaliação, pois sabíamos da dificuldade que muitos enfrentavam para 

acessar a Internet. No entanto, temos consciência que o chat representa um espaço 

de interação que pode fornecer subsídios para a avaliação da aprendizagem dos 

alunos, por se tratar de um espaço em que os alunos se posicionam, questionam, 

expõem suas dúvidas, de uma maneira que se aproxima de um debate na sala de 

aula presencial. O chat possibilita uma avaliação que não é vivenciada na sala de 

aula convencional: 

O chat propicia uma avaliação que, normalmente, não é vivenciada no 
ensino tradicional (sala de aula), isto é, a leitura de uma mensagem – 
tradução: uma dentre as muitas que, nesse tipo de discussão ocorrem 
simultaneamente -, a interpretação da mensagem para fundamentar e expor 
sua resposta, e a agilidade de reflexão, considerando o envio e recebimento 
de mensagens. (MARTINS, OLIVEIRA, CASSOL e SPANHOL, 2006, p. 
494) 

Esse dinamismo, característico desse espaço de interação, leva os 

participantes a exporem suas opiniões e seus entendimentos de maneira rápida, 

sem que haja tempo para um texto mais elaborado, ou realização de pesquisas. 

Decorrente dessa particularidade os alunos acabam  manifestando-se de maneira 

mais espontânea, quando expressam dúvidas ou compreensão sobre o assunto em 

estudo. Dessa forma, observamos que as interações ocorridas nesse espaço podem 

servir de termômetro de como os alunos estão acompanhando a disciplina, desde 

dúvidas e entendimento sobre o conteúdo abordado, até dúvidas técnicas que 

podem influenciar no desenvolvimento das atividades.  

Assim, todas as interações ocorridas na sala de bate-papo foram 

indexadas no NUD*IST e cada mensagem trocada no espaço foi interpretada pelo 
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programa como uma unidade de texto, totalizando 2385 mensagens. Ao analisarmos 

tais registros, identificamos mensagens que podiam ser interpretadas como 

compreensão ou dificuldades dos alunos e com o auxílio do programa classificamos 

tais mensagens nessas duas categorias. No contexto dos assuntos discutidos na 

nossa disciplina sobre Avaliação em EaD, classificamos as mensagens que 

revelavam entendimento ou dúvidas e confusões conceituais sobre diversos 

aspectos de avaliação da aprendizagem: concepções sobre avaliação; medida de 

avaliação; critérios de avaliação; instrumentos de avaliação; avaliação na EaD; o 

papel do tutor e os desafios da prática avaliativa. Na seqüência descrevemos os 

resultados da análise desses registros. 

 

5.1.1.1. SISTEMATIZAÇÃO DAS INTERAÇÕES NA SALA DO BATE-PAPO 

Antes de apresentarmos a análise das interações em termos de 

compreensão ou dificuldades em relação aos conceitos da disciplina, consideramos 

importante analisar alguns dados resultantes do uso dessa ferramenta, como o nível 

de participação dos professores nos chats agendados, o quantitativo de mensagens 

trocadas e qual  parcela dessas mensagens nos deu  indícios de como estava sendo 

a aprendizagem dos participantes. 

Em nossa experiência a participação nos chats não foi considerada 

requisito obrigatório de modo que, mesmo oferecendo um horário diversificado para  

a realização dos mesmos, muitos não participaram, seja por falta de tempo ou por 

falta de acesso a Internet, conforme algumas justificativas. 

Observamos que a turma foi composta de 32 alunos dentre os quais 5 

alunos (13%) não fizeram nenhuma visita à sala de bate-papo no decorrer da 

disciplina (isto é, visita identificada, já que o ambiente utilizado possibilitava a visita 
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sem identificação). Dos 27 professores que visitaram a sala de bate-papo apenas 

um teve registro de visita na sala mas não participou de nenhum Chat. Embora 

houvesse uma agenda com horários pré-determinados para a realização dos 

encontros virtuais, 12 professores chegaram a visitar a sala de bate-papo e deixar 

mensagem, porém fora do horário, de modo que não encontravam colegas na sala e 

conseqüentemente não participavam de bate-papo. Ao todo, foram agendados 13 

encontros na sala de bate-papo, sendo que três não foram realizados porque no 

horário marcado não compareceu ninguém. O número de participantes por Chat 

(tabela 1) variou de 1 a 13 alunos, que tiveram uma freqüência de participação bem 

diversificada, como mostra a tabela a seguir: 

Número de participações 

na sala de bate-papo 

Número de professores participantes 

Nenhuma vez 06 

Uma vez 10 
Duas vezes 06 
Três vezes 04 

Quatro vezes 02 
Cinco vezes 02 
Seis vezes -- 
Sete vezes 01 

Oito vezes 01 
Total de professores 32 

Tabela 1: Número de participações por chat 

 

Observa-se que metade dos alunos participaram da sala de bate-papo no 

máximo uma vez, o que revela um nível de participação espontânea muito baixo 

para utilizar os dados desse canal de comunicação para avaliação da aprendizagem. 

Embora precisamos considerar uma possível participação oculta de professores que 

só observavam a conversa, similar aos alunos em cursos presenciais que entram e 

saem de uma aula sem falar. Como o AVE em foco não exige o acesso com senha, 

o aluno podia assistir a discussão.  Em um dos chats observamos que um professor 

entrou na sala, identificando-se, mas não interveio  durante todo o bate-papo. 
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Nesses casos não é possível ter qualquer inferência do efeito da conversa em seu 

entendimento. 

Um outro dado que consideramos importante avaliar é o quanto, em 

termos de porcentagem, as mensagens do Chat possibilitaram identificar os avanços 

e dificuldades da aprendizagem dos alunos. Cada mensagem deixada na sala de 

bate-papo, quando indexada no NUD*IST era interpretada como uma unidade de 

texto. Assim, com o auxílio do programa podemos fazer um levantamento por 

categoria analisada (Tabela 2), identificando o número de unidades de texto 

identificada em cada categoria e a sua porcentagem em relação ao total de 

mensagens que a turma deixou na sala (foram 2385 mensagens ao todo). 

 

Categorias de análise 

Dificuldades e  

confusões conceituais 

(em unidades de texto) 

Entendimento sobre os 
conceitos abordados 

(em unidades de texto) 

Concepções sobre avaliação 18 unidades (0,75%) 6 unidades (0,25%) 
Medida de avaliação 22 unidades (0,92%) 14 unidades (0,59%) 
Critérios de avaliação 18 unidades (0,75%) 11 unidades (0,46%) 
Instrumentos de avaliação 24 unidades (1,0%) 12 unidades (0,50%) 
Avaliação na EaD 18 unidades (0,75%) 24 unidades (1,0%) 
Papel do tutor 4 unidades (0,17%) 4 unidades (0,17%) 
Desafios da prática avaliativa 2 unidades (0,08%) 8 unidades (0,34%) 

Total de unidades de texto 102 unidades (4,3%) 75 unidades (3,1%) 
Tabela 2: Distribuição das unidades de texto das mensagens da Sala de Bate-papo, por 
categoria de análise 

 

Nota-se que do total de mensagens da Sala de Bate-papo apenas 7,4% 

nos davam pistas de suas dúvidas e entendimentos a respeito dos assuntos em 

estudo. Embora a porcentagem de mensagens que poderiam servir para a avaliação 

dos participantes pareça pequena, vale lembrar que muitas das mensagens do bate-

papo não são específicas do conteúdo que rege a discussão, envolvem outras 

temáticas como saudações e despedidas, justificativas diversas (seja em função de 

uma atividade em atraso ou por não poder ficar até o final do bate-papo, por 

exemplo), dúvidas sobre prazos ou procedimentos para desenvolver tarefas 
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propostas, além  de conversas paralelas entre os participantes (por exemplo, 

marcando encontros para estudar). 

 Da tabela acima podemos ainda concluir que menos de 10% das 

mensagens enviadas nos Chat evidenciaram dificuldades ou entendimento dos 

alunos a respeito dos temas que estavam sendo abordados na disciplina, com uma 

porcentagem um pouco maior, representando as dificuldades e dúvidas dos alunos. 

Acreditamos que esse dado seja decorrente do fato dessa interface ser um campo 

propício  a expor as dúvidas ou dificuldades enfrentadas, já que são incentivados a 

isso e é um momento em que alunos e professores interagem em tempo real. 

Fizemos um outro levantamento (Tabela 3) do número de professores 

onde  foi possível identificar compreensão ou dificuldades conceituais por meio das 

mensagens da sala de bate-papo, conforme apresentamos a seguir: 

Total de professores que tiveram suas concepções 
identificadas nas mensagens do chat 

 

Categorias de análise 
Dificuldades e/ou 

confusões conceituais 
Entendimento sobre os 
conceitos abordados 

Concepções sobre avaliação 4 3 

Medida de avaliação 8 4 

Critérios de avaliação 5 3 

Instrumentos de avaliação 5 3 

Avaliação na EaD 4 7 

Papel do tutor 1 1 

Desafios da prática avaliativa 1 4 
Tabela 3: Total de professores que tiveram suas concepções identificadas nas mensagens da 
Sala de Bate-papo 

 

Nota-se que a tabela não tem total de professores pois um mesmo 

professor às vezes apresentava sinais de compreensões ou dificuldades conceituais 

em mais de uma das categorias analisadas, dependendo do seu nível de 

participação nos chats. Contudo, dos 27 professores que participaram em algum 

momento dos chats programados, 19  deles, ou seja, 70% dos usuários da sala de 

bate-papo deram pistas sobre sua compreensão dos diversos conceitos que 
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estavam sendo abordados na disciplina.  

Portanto, mesmo não apresentando um alto índice de participação, 

tivemos mais da metade da turma (61% dos professores) evidenciando por meio das 

mensagens do chat dúvidas e entendimento sobre os conceitos abordados na 

disciplina.  A exemplo disso,  de acordo com a tabela podemos observar que pelas 

interações da sala de bate-papo foi possível diagnosticar dúvidas e/ou confusões 

conceituais de até 8 participantes sobre medida de avaliação, enquanto que apenas 

4 professores evidenciaram entendimento sobre o mesmo assunto durante os chats 

ocorridos. Nessa perspectiva, o bate-papo pode nos dar pistas de como está 

ocorrendo a construção dos conhecimentos pelos participantes do curso,  

possibilitando reorganizar as aulas em função das necessidades da turma.   

Na seqüência apresentamos a análise das concepções dos participantes 

segundo as categorias apresentadas anteriormente. 

 

5.1.1.2. INDÍCIOS DE COMPREENSÃO DOS ASSUNTOS ABORDADOS 

Em análise aos registros das interações ocorridas identificamos algumas 

mensagens  nas quais os alunos5 demonstravam entendimento sobre o que estava 

sendo estudado, fosse  por meio de afirmações ou posicionamentos. A seguir 

apresentamos cada categoria, exemplificando com algumas das mensagens 

enviadas pelos alunos. Procuramos extrair as mensagens na forma como foram 

enviadas, mesmo contendo erros de português ou de digitação, o que é 

característico das mensagens que compõem um chat  já que, por ser em tempo real, 

o chat é próximo a uma conversa ao vivo e com isso muitos erros são cometidos 

                                            
5  Para preservar a identidade dos alunos os nomes reais foram trocados por nomes fictícios, 
mantendo-se apenas o sexo.  



141 

 

pela pressa na digitação. 

 

I- Concepções sobre avaliação 

Analisamos nos chats ocorridos se era possível perceber claramente qual 

a concepção de avaliação que os alunos possuíam.  A idéia de avaliação como um 

processo, como algo que deve estar presente em toda a prática educativa é 

presente nas falas dos professores: 

Jamesson às 21:10:23 em 16-jun-2005:                                      
o professor precisa compreender como uma avaliação enquanto processo 
acontece na prática.    
                                                      
Gilson às 18:53:46 em 25-jun-2005:     
A avaliação é um processo que envolve desenvolvimento no tocante ás 
atidudes, habilidades e competência.           

 

A concepção de avaliação contínua também transpareceu na fala de um 

dos professores: 

André  às 21:50:19 em 16-jun-2005:  
Professora, a avaliação contínua pode corrigir alguns problemas: a  
avaliação do aluno não depende de um único instrumento; o aluno será  
avaliado como um todo; (...) 

 

Fica clara, nesse caso, a visão de que a avaliação deve estar presente 

em todo o processo educativo e que, por ser contínua, cria oportunidade não só do 

aluno investir nos aspectos que apresente dificuldades, como também o professor 

pode rever seu planejamento de acordo com as necessidades da turma. 

II – Medida de avaliação 

Um outro elemento da avaliação da aprendizagem que consideramos 

importante analisar se os professores compreendiam é a medida de avaliação, no 
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tocante às dificuldades em mensurar algo que não é mensurável, a forma como se 

costuma fazer isso e a interpretação desses resultados. Uma das preocupações dos 

professores a esse respeito que ficou evidente nas mensagens é que eles têm 

consciência de que a nota por si só não diz muita coisa ao aluno, em termos do que 

aprendeu ou do que ainda precisa aprender, por isso ressaltavam a importância de 

se estabelecer critérios para se obter a nota, bem como, a realização de um 

diagnóstico de modo a dar significado à nota atribuída: 

Júlio  às 21:9:59 em 16-jun-2005:                                           
Essa nota tem que ser acompanhada de um diagnóstico.        
 
Washington às 21:11:37 em 16-jun-2005:                     
Concordo com você vitorino a nota deve ser um diagnóstico do aluno, mais 
acompanhada de um parecer que favoreça a ele sobre suas dificuldades 
onde possa ajudá-lo                                                                
 
Fernando às 21:13:33 em 18-jun-2005:                                             
Professora acredito que simplesmente a nota não diz muita coisa. 
               
Eduardo às 21:25:52 em 18-jun-2005:                             
Professora, primeiro avaliar por critérios, para depois atribuirmos uma nota       
 
                                                                   

Em algumas mensagens os professores deixaram claro o desconforto em 

atribuir uma nota que nem sempre representa o nível de aprendizado do aluno, se 

comparado com o desempenho do mesmo nas atividades desenvolvidas no 

processo: 

Fernando às 21:57:49 em 18-jun-2005:                                            
Como estamos adaptados a nota, nós aceitamos, mas falta algo. 
 
Eduardo às 21:15:3 em 18-jun-2005:                              
Acho que a valiação atribuindo apenas uma nota não mostra a realidade da  
aprendizagem do aluno                                                         
 
Washington às 9:48:44 em 17-jun-2005:                      

Veja bem, o quantitativo muitas vezes é taxativo e nem sempre mede 
conhecimentos, pois existe muitas situações que levam o aluno a ter 
problemas e que desempenham bom papel durante a aprendizagem no que 
diz respeito a situações desenvolvidas na sala de aula.                          

 

Essas reflexões evidenciam como esses professores estavam 
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interpretando o papel da nota no processo avaliativo, com sugestões de como 

podemos atribuí-la com significado para professor e aluno, de modo a poder 

contribuir para a planejar novas ações na prática educativa. 

 

 

III - Critérios de avaliação 

O reconhecimento da importância de se definir critérios para avaliar a 

aprendizagem dos alunos também esteve presente nas mensagens analisadas: 

Ivan às 16:17:41 em 14-jun-2005 
Percebo que o criterio que venho adotando é o criterio baseado numa 
relação de estimulo-resposta. O conteudo é repassado e espera-se do 
educando que ele tenha condições de reproduzir parte do que foi 
repassado. Acredito que o texto propiciou uma auto-reflexão sobre os meus 
procedimentos em sala de aula.                                                
 
André às 22:20:6 em 18-jun-2005:                                    
Fábio, avaliar é realmente complicado. Mas, podemos diminuir os seus 
impactos quando criamos critérios justos, claros e específico.              

 

Observa-se nessas falas a tomada de consciência de que é necessário 

estabelecer critérios de forma clara, o que pode minimizar o caráter subjetivo da 

avaliação. 

Intimamente relacionado com os critérios de avaliação, os objetivos de 

aprendizagem devem guiar todo o processo da atividade avaliativa, por isso 

buscamos nas mensagens registradas indícios da importância desse elemento: 

André às 21:2:45 em 16-jun-2005:                                 
(...) Mostrando a ele (aluno) o objetivo esperado e o objetivo alcançado.                                            
 
Fernando às 21:14:39 em 18-jun-2005:                                            
Certo é preciso que o prof. esclareça seus objetivos.               
 
Washington às 16:26:53 em 20-jun-2005:  
Profª Sandra li a pergunta sobre um curso a distância, de que forma a 
autoridade do professor pode permear a prática avaliativa? Eu entendo que 
explicitando o que se pretende alcançar do aluno como forma de avaliá-lo,  
estabelecendo critérios e procedimentos nas atividades atribuídas, 
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participação no espaço virtual, diversificação nas ativ. c/ variedades de 6 
Washington as 16:28:53 em 20-jun-2005: 
diversificação nas atividades com variedades de textos, realização das 
atividades escritas, etc.  

 

Observa-se que foi ressaltada a transparência dos objetivos para os 

alunos, o que pode servir não só para informar ao aluno em que aspecto ele 

precisará melhorar como também para a orientação da própria prática do professor, 

que  poderá identificar em que aspectos será necessário intervir. 

 

IV - Instrumentos de avaliação 

Classificamos nessa categoria os registros que indicavam o entendimento 

sobre os diferentes instrumentos de avaliação utilizados para a coleta de 

informações sobre o desempenho dos alunos. 

Um dos professores em resposta ao comentário sobre a diferença entre a 

expressão oral e escrita, referiu-se à atividade prática de tutoria desenvolvida na 

disciplina, evidenciando que o desempenho do aluno escolhido para o teste foi 

melhor na entrevista quando comparado com o teste escrito: 

Júlio às 16:39:30 em 21-jun-2005:                                         
Exatamente Wellington. vc deve ter percebido na avaliação que aplicamos. 
O aluno saiu-se bem melhor na entrevista oral do que na escrita.        
      

No que se refere aos instrumentos para avaliar a distância, os professores 

reconhecem as várias possibilidades e destacam a importância da participação do 

chat e a auto-avaliação: 

Leonardo às 18:20:12 em 25-jun-2005: 
É importante verificar que há muitas condições de se avaliar o aluno a 
distância.                                                              
 

                                            
6  Foi extraído como ocorreu no chat: o professor completou o raciocínio na mensagem 
seguinte, 
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Gilson às 18:21:5 em 25-jun-2005:                                          
Na minha opinião sim. Mas precisa também o aluno se auto avaliar.             
 
Leonardo  às 18:21:6 em 25 jun-2005: 
Uma forma de se perceber a possibilidade concreta de se avaliar à 
distância, são os próprios instrumentos usados para nos avaliar.             
 
Leonardo às 18:22:37 em 25-jun-2005:                                          
Poe exemplo, eu acho que deveria uma maior participação neste espaço.  
Acho que uma hora diariamente é pouco.         

 

Observa-se que a própria experiência dos professores no curso os 

auxiliava a identificar que instrumentos estavam sendo usados na avaliação e o 

reconhecimento que o chat poderia ser aproveitado para esse fim.  

 

V - Avaliação na EaD 

Uma das vantagens de avaliar em EaD percebida pelos professores é 

quanto ao tamanho das turmas. O tamanho das turmas nos cursos a distância é 

visto como um aspecto positivo, pois, diferentemente dos cursos presenciais, que 

costuma-se trabalhar com turmas numerosas, a expectativa é que as turmas em 

EaD sejam menores, o que facilitará o trabalho do professor no tocante a avaliação:  

Joel às 16:55:23 em 21-jun-2005: 
Será melhor de avaliar cada aluno numa turma pequena. 
 
 

Mas embora turmas menores possibilitem um acompanhamento mais 

individualizado contribuindo para avaliação, os professores têm consciência dos 

muitos desafios que permeiam a prática avaliativa a distância. Um dos desafios a 

enfrentar que foi identificado pelos professores é o fato da comunicação nos cursos 

a distância ser realizada essencialmente por meio da escrita, o que pode dificultar 

em alguns momentos em que se queira explicitar uma dúvida, por exemplo, ou 

compreender como o aluno está pensando: 
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Washington às 16:37:23 em 21-jun-2005:  
Sandra , interessante que a escrita bem diferente da oralidade, pois a forma 
pela qual nos expressamos é bastante diversificada.  
 
Leonardo às 18:47:53 em 25-jun-2005:  
Já que nós estamos falando de avaliação da aprendizagem, é preciso 
atentar para o fato de que uma má aprendizagem depende do EMISSOR, 
da MENSAGEM e do RECEPTOR.  

 

De acordo com essa fala o professor atribui o sucesso da aprendizagem 

não só ao professor (emissor) como também ao aluno (receptor), ressaltando a 

importância da mensagem na comunicação da EaD. Embora o professor tenha se 

referido a “má aprendizagem” na verdade todo o processo de aprendizagem é 

guiado pela forma como é conduzida essa interação por ele indicada, e a 

mensagem, no caso da EaD, acaba ganhando um status maior por ser na maioria 

das vezes escrita e registrada no ambiente. Assim, em EaD, esses registros podem 

servir de fonte para o professor avaliar a aprendizagem dos alunos, além de outras 

ferramentas que o ambiente virtual pode disponibilizar e auxiliar no processo 

avaliativo: 

Augusto às 18:28:6 em 25-jun-2005:  
Um aspecto importante que eu verifiquei foi o controle que é possivel obter, 
inclusive, sabendo quais forma os colegas que entregaram os trabalhos, 
QUANDO entregaram.    
 
 

Nota-se que o professor percebe que o AVEA pode auxiliar no 

gerenciamento das atividades realizadas pelos alunos, tarefa necessária no 

processo avaliativo. Vale ressaltar que ferramentas que possibilitem esse controle 

da participação do aluno e da assiduidade na entrega das tarefas pode ser útil para 

a avaliação da aprendizagem, mas não é suficiente para o professor identificar os 

avanços e dificuldades dos alunos em termos de aprendizagem dos assuntos 

abordados na disciplina.  
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Um outro aspecto levantado pelos professores foi a questão ética que um 

curso mediado pela Internet trás a tona. Assim como o registro das interações e 

produções dos alunos pode auxiliar o professor, os alunos também podem consultar 

esses registros, além de outras fontes da Internet, para auxiliar nos estudos e 

realização das tarefas. O problema é quando todas essas informações não são 

utilizadas adequadamente: 

Leonardo às 18:28:46 em 25-jun-2005 
O acesso a leitura dos trabalhos dos colegas também acho muito bom.       
 
Gilson às 18:30:46 em 25-jun-2005:   
É muito importante, mas não podemos copiar o que eles fizeram.  
 
Leonardo às 18:31:57 em 25-jun-2005:  
Claro, copiar não é legal. Mas, Ler as várias observações dos colegas é 
melhorar a nossa observação nos detalhes.  

 

As mensagens acima revelam dois aspectos da publicação de atividades 

na Internet: por um lado, pode auxiliar na aprendizagem do aluno que tem acesso a 

outras produções, o que pode contribuir para a elaboração da sua própria atividade, 

por outro lado, torna-se mais “fácil” usar as atividades consultadas como se fossem 

suas, se apropriando de textos alheios. Embora a prática de copiar trabalhos de 

colegas seja comum no ensino convencional, a preocupação é maior quando se 

trata de educação à distância, devido à desconfiança ser mais acentuada. Contudo, 

a reprodução do discurso alheio pelo aluno pode ser problematizada pelo professor, 

não só com o objetivo de conscientizá-lo de que forma as fontes consultadas podem 

ser utilizadas, como também com a intenção de discutir o que foi reproduzido para 

que o aluno possa atribuir novos significados e assim engajar em um movimento de 

aprendizagem.  

Os professores também mostraram ciência sobre outros desafios que 

devem acompanhar a prática avaliativa em EaD, como  a necessidade de 
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adaptações ao ambiente virtual e o rompimento com alguns mitos que se 

propagaram sobre EaD, como uma educação de segunda categoria, com menos 

rigor, entre outros.  

Jamesson às 16:31:4 em 21-jun-2005:                                   
dentre esses desafios, podemos citar a relação alunoxmáquina, aulas não 
não presenciais, alunos que estão saindo da modalidade presencial,...        
 
Ivan às 16:33:7 em 21-jun-2005: 
No que se refere aos desafios da aprendizagem na EAD, acredito que o 
maior será a ruptura dos nossos antigos paradigmas e a mudança de 
consciencia dos nossos educandos. 
 
Leonardo às 18:17:47 em 25-jun-2005:                                         
Quem pensar que atividade a distância é coisa boba, pode mudar de idéia.     
 
Leonardo às 18:21:6 em 25-jun-2005: 
Uma forma de se perceber a possibilidade concreta de se avaliar à 
distância, são os próprios instrumentos usados para nos avaliar. 

 

Mais uma vez nota-se que a própria experiência em EaD que estavam 

vivenciando ajudava a identificar os desafios de uma avaliação nessa modalidade.  

 

VI - O papel do tutor 

O papel do tutor também apareceu na fala de um dos professores 

destacando uma das funções do tutor que é estimular os alunos, uma vez que o 

tutor servirá de ponte entre professor e alunos, permanecendo em maior contato 

com os alunos: 

Fausto às 9:31:2 em 29-jun-2005:                                       
é verdade, por isso temos a função de incentiva-los          
 
Fausto às 9:31:37 em 29-jun-2005:                             
não deixar que o aluno fique sem estimulo para continuar. 
 

Apenas esse professor comentou sobre o papel do tutor e podemos 

observar que a principal função citada está relacionada ao papel de incentivador dos 

alunos, o tutor não aparece nesse momento como alguém que pode auxiliar no 
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procsso da avaliação. 

VII - Desafios da prática avaliativa 

Uma outra compreensão que observamos no conteúdo do chat é que a 

discussão teórica sobre avaliação ainda está muito distante da prática docente, 

como foi ressaltado na mensagem abaixo: 

Leonardo às 22:9:22 em 18-jun-2005:                                              
Verônica pelo que pude ler e exercitar em sala de aula, avaliação é algo 
pouco praticado dentro do que se espera como modelo ideal. Não acha?         

 

Essa preocupação em colocar em prática as propostas discutidas entre os 

teóricos da área foi manifestada também pelas dificuldades que geralmente os 

professores enfrentam no dia-a-dia da sala de aula e que podem dificultar a 

realização de uma proposta diferenciada de avaliação da aprendizagem: 

Rogério às 16:51:17 em 21-jun-2005:                             
Acho muito complexo o ato de avaliar nas perspectivas das avaliações 
continua e formativa quando se trata de muitos alunos, com classes 
superlotadas como vemos no ensino médio.  
 
Jamesson às 16:55:48 em 21-jun-2005:                                     
a avaliação diagnóstica e formativa só funcionam com no máximo 20 alunos  
como coloca João Maria.                                              
 
Washington às 16:58:58 em 21-jun-2005:                    
Professora imagine um professor que ensina 20 turmas, fica bem difícil de 
trabalhar alguns aspectos ligados a avaliação diagnóstica e formativa. 
 

No entanto, no contexto da EaD, os professores vislumbram melhores 

condições para implementar as propostas de avaliação discutidas na teoria. 

 

5.1.1.3. INDÍCIOS DE DÚVIDAS E CONFUSÕES CONCEITUAIS 

Nos registros dos chats ocorridos também procuramos identificar sinais 

de dúvidas sobre os temas trabalhados na disciplina, bem como registros que 

revelassem algum tipo de entendimento equivocado sobre os conceitos em estudo. 
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As categorias identificadas são descritas a seguir: 

I – Concepções sobre avaliação 

Uma das preocupações presentes nas falas dos professores está 

relacionada à função da avaliação, que aparece associada à classificação e 

preparação para provas de seleção, como vestibulares e concursos: 

Dário as 16:13:49 em 14-jun-2005:                              
Quando falamos em AVALIAÇÃO, especialmente no meio universitário, vem 
a provocação: e o VESTIBULAR?  
 
Jonatas  as 16:35:6 em 21-jun-2005: 
sempre falamos que a escola deve educar para a vida, mas na vida fora da 
escola vivemos uma verdadeira classificação, do ponto de vista social até 
as oportunidades que nos são dadas, isto não constitui um paradoxo? 
 
Jonatas as 16:30:55 em 21-jun-2005: 
profª italo tem razão uma das maiores dificuldades será a ruptura do 
paradigna da avaliação presencial e a forma classificatória que ela é 
utilizada, nos concursos, vestibulares, seleção de pessoal, a escola não 
estaria fora do sistema se não adotar os mesmos métodos?  
 
 

Nessas falas percebemos que a compreensão de avaliação está bastante 

limitada, referindo-se a importância de adotarmos na escola e universidade 

instrumentos de avaliação similares às provas de concursos e vestibulares, de modo 

a promover uma preparação dos alunos para esse tipo de prova que eles podem 

enfrentar fora do ambiente escolar. Mas, é essa a função da avaliação na escola e 

na universidade? Concursos e vestibulares  têm como finalidade a classificação, a 

seleção, diferentemente do que deveria ser o propósito da avaliação no âmbito da 

escola e universidade. Embora neste último caso uma das conseqüências da 

avaliação seja a classificação, essa não é sua principal finalidade, por isso os 

instrumentos de avaliação não precisam seguir o mesmo modelo desses processos 

seletivos, e essa foi uma das preocupações dos professores ao observarem em uma 

das atividades propostas na disciplina, que um aluno pode apresentar um melhor 

desempenho em uma entrevista oral se comparada com a atividade escrita: 
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Júlio às 16:39:30 em 21-jun-2005 
Exatamente Wellington. Vc deve ter percebido na avaliação que aplicamos. 
O aluno saiu-se bem melhor na entrevista oral do que na escrita. 
 
Jonatas às 16:41:3 em 21-jun-2005: 
é Júlio, mas não podemos esquecer que a maioria dos avaliados não 
obedeceram os parâmetros que são cobrados em concursos, vestibulares, 
etc, neste eles estariam reprovados. 
 
 

 Nesse momento, a avaliação não está sendo vista como uma prática 

contínua, de acompanhamento e orientação dos alunos no decorrer do curso,  

auxiliando-nos a identificar os entraves e avanços da aprendizagem, contribuindo 

inclusive para revermos nossa própria prática quando necessário. Nessa 

perspectiva, percebemos também algumas relacionadas à avaliação contínua: 

Oscar às 16:30:52 em 21-jun-2005: 
profa. quando continua é um processo? 
 
Leonardo às 21:21:18 em 18-jun-2005: 
Quando os objetivos não são alcançados, acho que a avaliação não foi 
aplicada de forma contínua. Não acham? 
 
 

Percebe-se nessas falas as dúvidas em relação ao que é avaliação 

contínua e qual sua função. A denominação avaliação contínua dá a idéia de algo 

ininterrupto, por isso a associação a um processo, mas evidencia que o professor 

ainda não tem claro porque a avaliação da aprendizagem pode ser considerada um 

processo.  Quando o outro professor relaciona objetivos não alcançados a uma 

avaliação contínua mal realizada também dá sinais de que ainda não compreendeu 

o papel da avaliação e suas limitações. Embora a avaliação contínua possibilite 

identificar os avanços e dificuldades de aprendizagem dos alunos, podendo assim 

ajustar as atividades de acordo com a necessidades dos alunos e auxiliar a atingir 

os objetivos definidos, outros fatores podem contribuir para que alguns objetivos não 

sejam alcançados como, por exemplo,  a metodologia adotada ou o tipo de atividade 

proposta. 
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II – Medida de avaliação 

Observamos em algumas falas dos professores a dificuldade em 

compreender a questão da mensuração na avaliação da aprendizagem. Embora 

atribuir uma nota para o resultado da aprendizagem dos alunos seja uma prática 

comum para os professores, nem todos se dão conta de que isso pode ser 

associado a idéia de uma medida, uma vez que transforma a aprendizagem do 

aluno (tomada como uma grandeza, apesar de não ser aceito na própria Matemática 

como tal) em um número. Como resultado, alguns professores não discerniam, por 

exemplo, medida de avaliação de método de avaliação ou parecer: 

Oscar às 16:25:28 em 21-jun-2005:  
Prafa. a sua resposta cam relação a minha primeira resposta falar que deve 
ser discutido avaliação asssociada a ideia de metodo, medida e processo 
entao Profa. qual a diferença entre eles?   
 
Gilson às 21:24:11 em 16-jun-2005:                                           
Prof. Verônica que medida seria esta? Um parecer, orientação?   
 
Juliana às 21:24:58 em 16-jun-2005: 
Acredito que as novas medidas de avaliação é um suporte enriquecedor na 
atuação de um professor. Desde que esta seja desenvolvida 
coerentemente. [referindo-se ao parecer, orientação da fala acima] 

 

Usar o termo medida para algo que não é passsível de ser mensurado, 

como é o caso da aprendizagem, é algo que incomoda aos professores parecendo 

ser incompatível com as propostas de avaliação diagnóstica, contínua ou formativa, 

por exemplo: 

Bruno às 16:35:11 em 14-jun-2005: 
Boa tarde a todos, perdoem-me o atraso. eu tenho uma questâo: a 
avaliação formativa não se confunde com o próprio processo ensino-
aprendizagem? e se assim o for, como fica a questão de "pontuação" 
requerida pela burocracia?  
 
Jamesson às 21:15:39 em 16-jun-2005:                                      
na perspectiva de uma avaliação diagnóstica não se atribui uma nota a esse 
desempenho  
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André  às 21:51:48 em 16-jun-2005:  
Então pergunto. Como podemos aplicar a avaliação contínua sem 
necessariamente colocar uma nota?   
 
Juliana às 21:19:33 em 16-jun-2005: 
Professora sabendo da importância da avaliação diagnóstica, como quebrar 
este tabu de que o que vale mais é a avaliação quantitativa?  
 
 

Nesse caso, a tentativa de medir a aprendizagem do aluno acaba sendo 

interpretada como se fosse um tipo de avaliação (o que a professora acima chamou 

de avaliação quantitativa) e não como uma forma de expressar o resultado da 

avaliação realizada. Seja uma avaliação com fins diagnósticos ou com o propósito 

de auxiliar na formação do aluno, independente de ser pontual ou presente em todo 

o processo de aprendizagem, é preciso expressar aos alunos e  à comunidade o 

resultado dessa avaliação e expressar por meio de um número é uma das formas 

comumente adotadas, embora nem sempre seja considerada a melhor forma. Daí o 

desconforto e questionamentos como sugerem as falas a seguir: 

Fausto às 21:52:4 em 16-jun-2005:   
devemos avaliar sempre o ensino e a aprendizagem, mas para a escola o 
que valer é a nota.  
  
André às 21:57:53 em 16-jun-2005:  
Professora, se transformar o saber em número é um erro. Porque 
insistimos?   
 
Luana às 22:12:52 em 18-jun-2005: 
Quando passo as notas para o aluno me sinto desconfortável e a nota não 
de acordo com o seu conhecimento as vezes.  
 
 

As falas anteriores revelam a preocupação dos professores com a adoção 

de notas, pois reconhecem que embora as mesmas assumam um papel de prestígio 

quando divulgadas como síntese da avaliação realizada, sendo reconhecidas 

oficialmente pela escola, nem sempre a nota atribuída expressa o grau de 

aprendizagem dos alunos. Apesar de perceberem o problema do uso de notas, eles 

não relacionam a dificuldade à necessidade de se estabelecer critérios de 

referência, já que seja por meio de nota, conceito ou parecer, a comunicação do 
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resultado da avaliação só terá realmente significado para professores e alunos se for 

pautada em  um modelo de referência, em critérios e expectativas claramente 

definidos e explicitados.  

Diante do resultado da avaliação, independente da forma como ele é 

expresso, é comum realizarmos uma classificação do desempenho dos alunos. Essa 

função classificatória da avaliação também foi questionada no chat: 

Ivan  as 16:34:4 em 20-jun-2005: Mesmo definindo os tipos, instrumentos, 
critérios e medidas de avaliação ainda não estaríamos tendo que efetuar 
uma classificação entre os que possuem um bom desempenho e os que 
não possuem um desempenho satisfatório?   

Nota-se nessa fala que a classificação é vista como algo que deve ser 

evitado, embora o professor perceba que mesmo realizando uma avaliação cercada 

dos cuidados discutidos na literatura, ainda assim será realizada uma classificação. 

O professor parece interpretar essa classificação apenas como algo negativo, que 

pode rotular os alunos em “alunos fortes ou fracos”, por exemplo, de acordo com seu 

desempenho. Não obstante, apesar de poder ser usada com essa finalidade, a 

classificação decorrente da avaliação realizada não é de todo negativa, já que pode 

auxiliar na tomada de decisão para melhoria da aprendizagem, isso se a 

classificação for feita com base em critérios que indiquem os diferentes níveis de 

aprendizagem dos alunos. 

 

III - Critérios de avaliação 

A dificuldade em compreender o papel da avaliação da aprendizagem, 

discutida no item anterior nos remete a uma outra dificuldade detectada nos 

registros: a compreensão de critérios de avaliação. Se os critérios de referência ao 

se avaliar são estabelecidos e explicitados, torna-se mais fácil, por exemplo, 
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escolher os instrumentos de avaliação mais apropriados, ou deixar o aluno ciente da 

forma como está sendo avaliado e assim compartilhar com o professor o 

compromisso em melhorar nos objetivos não alcançados. Contudo, observamos no 

Chat que alguns professores apresentaram dificuldades quanto à compreensão do 

que são critérios de avaliação, qual o seu papel na prática avaliativa ou como defini-

los: 

Fausto às 21:48:13 em 16-jun-2005:                            
exatamente professora os critérios de avaliação ainda são muito antigo nas 
escolas, pois para o sistema o que vale é nota  
 
Fernando  às 21:22:49 em 18-jun-2005:  
Quais critérios devemos usar? 
 
Fernando às 21:25:18 em 18-jun-2005: 
Eu utilizo alguns critérios nas aulas presenciais eles podem ser usados na 
tutoria? 
 
 

Os registros anteriores revelam que ainda não estava claro que é 

responsabilidade do professor estabelecer os critérios que ele irá adotar na 

avaliação, e que tais critérios não podem ser generalizados para qualquer situação, 

já que dependem dos objetivos da aprendizagem definidos para cada turma, bem 

como das experiências vivenciadas pela turma referentes ao período que estará 

sendo avaliada. Portanto os critérios precisam ser específicos com as perspectivas 

para cada momento do processo que esteja sendo avaliado.  

Acompanhando  a  dificuldade de definir os critérios está a dificuldade em 

explicitá-los. Como explicitar algo que não temos clareza? No trecho a seguir o 

professor tenta explicar que critérios são adotados em suas avaliações e reconhece 

que os mesmos não são claros: 

Ivan  às 16:32:27 em 14-jun-2005:    
Percebo que as questões que aplico em minhas avaliações têm por objetivo 
fazer com que os alunos repensem sobre os conceitos trabalhados em sala 
de aula. Desta forma, não estou preocupado com a operacionalização dos 
conceitos, mas o que motiva a utilização dos mesmos. No entanto, quando 
vou analisar as respostas percebo que corrijo de acordo com critérios não 
esclarecidos. Ou seja, analiso de acordo com o que eu acredito ser o 
correto. No entanto, tenho consciência que as minhas idéias não são 
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únicas. 

 

Todavia, se não há definição e explicitação dos critérios de avaliação, a 

mesma torna-se algo obscuro para o aluno, momento de exercício do poder do 

professor, já que não é transparente a forma como o aluno está sendo avaliado. 

Quando o professor ressalta: “analiso de acordo com o que eu acredito ser o correto. 

No entanto, tenho consciência que as minhas idéias não são únicas”, de fato, a 

tarefa de avaliar pode variar de pessoa para pessoa, tendo em vista que a 

compreensão de “certo” e “errado” muitas vezes depende das concepções e critérios 

pessoais de cada avaliador.  Isso só nos alerta o quanto a avaliação pode ser 

subjetiva, uma das características do ato de avaliar que também foi tema de 

preocupação no Chat: 

Ivan  às 16:21:44 em 14-jun-2005:  O processo de avaliação torna-se difícil, 
uma vez que não conseguimos dissociar a razão da emoção. Muitos dos 
critérios adotados para a avaliação, apesar de travestidos de objetividade, 
carregam a nossa subjetividade, mesmo que de forma inconsciente. Como 
poderei evitar estas disfunções? 

 

Embora o professor reconheça o caráter subjetivo da avaliação, mesmo 

com a adoção de critérios, seu questionamento evidencia o sentimento de 

responsabilidade em avaliar e a necessidade de eliminar os efeitos dessa 

subjetividade.  

Outras questões específicas sobre como avaliar que foram colocadas 

pelos professores também estão associadas à definição dos critérios de avaliação: 

Jonatas às 16:48:30 em 21-jun-2005: 
professora, como fica as normas, as regras, as fórmulas, as leis, se os 
alunos não conseguem utilizá-las com coerência, apenas usam a "lógica" 
para explicar como as questões foram resolvidas  
 
Jonatas às as 16:52:20 em 21-jun-2005:  
apliquei as questões de física, até aceito as interpretações que o aluno teve 
quando ele me expressou oralmente, mais isso não tira os erros que ele 
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cometeu do ponto de analise da dimensão que o problema leva a pensar.    
 
Oscar às 16:55:12 em 21-jun-2005: 
Professora com avaliar física se o aluno tem dificuldade em matemática?     

 

Os registros anteriores revelam preocupações dos professores de como 

proceder na correção das tarefas avaliativas, já que reconhecem que  muitas vezes 

a dificuldade do aluno está em expressar por escrito o que sabem, ou ainda, em 

conceitos de base que impedem a compreensão do que está sendo objeto de estudo 

no momento. Nessa perspectiva, os questionamentos anteriores nos dão indícios de 

que os professores nesse momento não tinham clareza do papel dos critérios e dos 

instrumentos de avaliação, já que a definição de critérios e a escolha de 

instrumentos apropriados permitem que a avaliação seja feita de modo mais preciso, 

detectando quais as reais dificuldades dos alunos podendo assim direcionar a ação 

pedagógica para sanar tais dificuldades.  

 

IV - Instrumentos de avaliação 

Classificamos nesta categoria os registros dos professores que indicavam 

uma compreensão equivocada sobre instrumentos de avaliação: 

Fausto às 21:34:43 em 16-jun-2005:  
Um aluno é muito bom, mas geralmente nas avaliações não se dão bem o 
que fazer?  
 
Fausto às 21:43:4 em 16-jun-2005: 
Professora o sistema exige que façamos uma prova geralmente valendo 
seis pontos e muitas vezes os nossos melhores alunos não alcança a nota, 
e sabemos que são capazes o que fazer para acabar com esse detalhe. 

 

Avaliação nesse caso está sendo utilizada como sinônimo de prova, teste, 

exame, etc. Ou seja, há uma confusão conceitual entre avaliação e seus 

instrumentos. Nesse caso, a avaliação tem um caráter pontual, resultante do 
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desempenho do aluno nos instrumentos avaliativos adotados. Por isso a aparente 

contradição que preocupa o professor: a avaliação que ele faz do processo, do 

acompanhamento do desempenho do aluno na aula nem sempre corresponde com 

a avaliação do desempenho que o aluno apresenta em uma prova ou teste.  E ele 

considera, quase sempre, apenas esse segundo caso.  

Um outro aspecto observado nos registros é que o instrumento 

freqüentemente citado foi a prova, embora apareça sempre como alvo de crítica, 

como não sendo um bom instrumento avaliativo e até mesmo, despertando a 

atenção para o fato de que na EaD esse instrumento não tenha tanto peso como no 

ensino presencial.  

Fausto às 21:43:36 em 16-jun-2005 
Sim professora a chamada prova prejudica mais do ajuda 
 
Oscar às 21:36:59 em 18-jun-2005:  
Professora, será que no ensino a distância o avaliação sobre a prova tem 
uma abrangencia avaliativa menor? 
 
Fausto às 21:38:32 em 18-jun-2005: 
Fernando, o teste não avalia , sim terroriza 

 

A ênfase nas críticas no instrumento prova nos remete a refletir sobre 

suas limitações, a forma como é elaborada e a clareza do que realmente se pode 

avaliar com esse instrumento, embora seja considerada, quase sempre, como o 

instrumento de maior peso na avaliação. Por isso, é preciso que os instrumentos 

escolhidos possibilitem avaliar os aspectos considerados importantes na 

aprendizagem, daí a dúvida de como avaliar: 

Bruno às 16:41:51 em 14-jun-2005:  
prof, de q forma seria possível avaliar a capacidade criativa do aluno? 
 
Oscar às 9:48:19 em 22-jun-2005: 
Profa. o aluno com dificuldade em matemática como avalia-lo em fisica ?     
 
  

As mensagens anteriores expõem a preocupação dos professores em 
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relação a forma de avaliar, como se houvesse um modelo de avaliação de acordo 

com os interesses do professor em cada momento do processo. São 

questionamentos que revelam lacunas na compreensão do conceito de instrumentos 

de avaliação, seu papel, sua diversidade e a relação com os critérios que devem ser 

levados em consideração durante o processo avaliativo.  

Nessa perspectiva, para se avaliar é preciso lançar mão de diversos 

instrumentos, que valorizem a expressão oral e escrita do aluno, possibilitando uma 

análise mais aprofundada de como está sendo a aprendizagem dos discentes.. Na 

atividade de tutoria os professores tiveram oportunidade de analisar o desempenho 

de um aluno em dois instrumentos diferentes (a prova escrita e a entrevista oral 

sobre a prova realizada) e alguns professores não compreenderam que os dois 

poderiam ser interpretados como complementares na avaliação: 

Jonatas às 16:44:16 em 21-jun-2005: 
concordo professora, acontece que houve uma diferença muito grande nas  
duas formas de avaliar e nos resultados obtidos  
 
Jonatas às 16:45:17 em 21-jun-2005:  
uma coisa é ele explicar o que quis fazer a outra é o que de fato ele fez, 
como lidar com esse problema?    
 
Jonatas às 16:52:20 em 21-jun-2005:     
apliquei as questões de fisica, até aceito as interpretações que o aluno deve 
quando ele me expressou oralmente, mais isso não tira os erros que ele 
cometeu do ponto de analise da dimensão que o problema leva a pensar.  
 
 

Nota-se que esses professores tiveram dificuldade em aceitar a 

entrevista, por exemplo, como uma alternativa complementar a outros instrumentos, 

pois percebiam que o desempenho do aluno era diferente na entrevista e a 

tendência era valorizar mais o resultado da prova escrita.  

 

V - Avaliação na EaD 
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Avaliação da aprendizagem em um curso a distância também foi um tema 

que provocou discussões e trouxe a tona algumas dúvidas dos professores como, 

por exemplo, o papel da prova em um curso a distância: 

Oscar às 21:56:41 em 16-jun-2005: 
professora no ensino a distancia a prova pode ser abolida?  
 
Fausto às 9:47:18 em 27-jun-2005:  
cert, mas com relação as avaliações presenciais que o mec exige, como 
iremos fazer  
 
Fausto às 9:50:20 em 27-jun-2005: 
certo mas podemos avaliar continuamente, não é isso?  
 
 

Observa-se nas mensagens acima que as dúvidas dos professores eram 

em torno da prova na avaliação da aprendizagem em EaD. A idéia de avaliação 

contínua nessa modalidade conduz a uma valorização das produções do aluno no 

decorrer do processo, com isso a prova parece não ter o mesmo status que assume 

no ensino convencional, o que pode ter provocado o questionamento sobre a 

possibilidade de abolir a mesma. Ao mesmo tempo, a  exigência legal do exame 

presencial ainda era algo obscuro incompatível com uma proposta de avaliação 

contínua, o que provocou os questionamentos apresentados acima. 

Uma outra dúvida apresentada diz respeito ao que pode ser 

negligenciado em uma avaliação a distância, como é o caso da oralidade: 

Ivan às 16:33:37 em 20-jun-2005:  
Algumas práticas de avaliação fazem uso da transmissão verbal das 
informações e do conseqüente desenvolvimento da oralidade dos alunos. 
No caso da EAD, como essas faculdades poderão ser exploradas, uma vez 
que no desempenho de algumas atividades profissionais as mesmas são 
essenciais?  
 
 

Nesse caso, nota-se a preocupação do professor em como considerar na 

avaliação outros elementos que não sejam a escrita já que essa é privilegiada na 

comunicação on-line.  

Um outro problema de se avaliar em EaD que foi manifestado pelos 
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professores no Chat está relacionado  à dificuldade de se conhecer ao aluno em um 

curso a distância. Os fragmentos a seguir indicam essa preocupação dos 

professores: 

Bruno às 9:24:25 em 22-jun-2005: 
prof. em certa passagem do texto 2, é citado Méndez para se concluir que o 
prof na EAD "terá condições de conhecer seus alunos tão bem ou (melhor) 
que na educação presencial". Eu pergunto, de que forma?  
 
Veronica Gitirana às 9:28:17 em 22-jun-2005: 
Bruno, na EAD, o trabalho de orientação é muito mais individualizado que 
no presencial. Muitas vezes no presencial, conhecemos o grupo mas não os  
alunos em especial.  
 
Bruno às 9:29:4 em 22-jun-2005: 
Eu não acredito que isso possa acontecer. A minha visão da EAD mediada 
pelo computador vai exatamente em direção contrária a essa visão  
 
Bruno às 9:30:44 em 22-jun-2005: 
Eu vejo essa mediação como um espaço-tempo propício ao alheamento, ao 
distanciamento.  
 
Bruno às 9:31:7 em 22-jun-2005: 
não digo distância e sim distanciamento  
 
 

Nota-se a dificuldade do professor aceitar que seja possível conhecer o 

aluno a distância apenas por meio das interações realizadas. Quando menciona que 

em um curso a distância mediado pelo computador o aluno tende a um 

distanciamento, percebe-se que considera que a tendência é que o aluno fique 

isolado durante o processo. 

 

VI - Papel do tutor 

A função do tutor no curso a distância também apareceu como alvo de 

dúvidas no chat: 

Fausto às 9:33:36 em 22-jun-2005:  
professora minha duvida é o aluno sera valiado mediante informações 
passadas para o professor atraves do tutor 
 
Fausto  às 9:20:56 em 29-jun-2005: 
Por exemplo sei do´papel do tutor na EAD, porem na hora de colocar no 
papel fico travado. 
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Essa dificuldade advém da falta de clareza do que representa o tutor nos 

cursos a distância. Embora tutor e docente sejam responsáveis pelo ensino, cada 

programa de EaD designa funções distintas para os dois. De qualquer forma, como 

a proposta de avaliação em EaD prevê que a mesma seja contínua , permeando 

todo o processo de aprendizagem, o professor responsável pela disciplina pode 

dividir essa tarefa com o tutor, de modo que o tutor seja responsável por colher 

informações sobre a aprendizagem dos alunos, seja na forma de diagnóstico, seja 

na realização de avaliações individuais ou acompanhamento de trabalhos em 

grupos. O tutor pode ser o mediador a mediação entre alunos e professor, podendo 

assim colaborar no processo avaliativo. 

 

VII - Desafios da prática avaliativa 

Em alguns registros foi possível identificar a dificuldade de alguns 

professores em explicitar fatores que podem dificultar a realização de uma prática 

avaliativa que valorize o processo de aprendizagem. O registro a seguir revela essa 

dificuldade: 

Ivan às 16:27:39 em 14-jun-2005:                  
Como poderemos romper com a avaliação tradicional, baseada em criterios 
somativos, e adotarmos uma avaliação que requeira um diagnostico e 
acompanhamento do aprendizado dos alunos, no momento em que somos 
pressionados a cumprir uma determinada carga horaria e um determinado 
volume de conteudo?  
Por exemplo, a quantidade de conteúdos não interfere na forma de avaliar, 
mas sim fatores como quantidade de alunos por turma, excesso de carga 
horária, condições de trabalho, etc. 
 
 

Observa-se nessa fala que o professor ainda não tem clareza dos fatores 

que podem dificultar a realização de uma avaliação diagnóstica ou formativa (como 

a quantidade de conteúdos por ele citado) nem reconhece que a avaliação somativa 
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pode ocorrer em meio  uma avaliação contínua se o professor assim o desejar.  

 

 

5.1.1.4 -  SALA DE BATE-PAPO: PRINCIPAIS RESULTADOS 

A análise das interações ocorridas na sala de Bate-papo possibilitou 

identificar elementos importantes para o processo avaliativo dos alunos. 

Observamos que a não obrigatoriedade de participação influenciou sensivelmente 

no índice de freqüência nessa interface: 18% dos alunos não participaram de  

nenhum dos 13 chats agendados. E, mesmo oferecendo chats diários em horários 

diversificados, a freqüência daqueles que chegaram  a interagir nesse espaço 

também foi baixa, já que dos 26 que interagiram na Sala de Bate-papo apenas 31% 

(10 alunos) freqüentaram no mínimo três vezes.  

Apesar do baixo nível de participação observamos que a análise das 

interações ocorridas permitiu identificar algum tipo de entendimento, dificuldade 

dúvida ou confusão conceitual de 70% dos professores que participaram. Isso 

significa que as interações ocorridas nesse espaço fornecem subsídios para 

entender como está ocorrendo o processo de aprendizagem dos alunos.  

 Porém, o dinamismo típico dessa ferramenta síncrona pode dificultar que 

o professor absorva durante o chat quais as  mensagens que  podem ser 

aproveitadas para avaliação dos alunos. O ideal, já que as interações ficam 

armazenadas no ambiente virtual, seria analisar o conteúdo do chat  posteriormente 

podendo fazer um levantamento mais claro dos avanços e entraves da 

aprendizagem dos alunos.  

O problema é que essa tarefa pode ser muito trabalhosa para o professor: 
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um chat de uma hora de duração com 8 participantes, por exemplo, pode resultar, 

em um montante de 111 mensagens como foi o caso de um dos encontros 

registrados. E se esses chats ocorrerem diariamente com um maior número de 

participantes torna-se pouco viável o  professor realizar uma análise mais criteriosa 

dessas interações. No entanto, observamos que vale a pena analisar o conteúdo 

dos chats, mesmo que aconteçam em menor freqüência. 

Em nosso estudo, os 13 encontros ocorridos resultaram  num montante 

de 2385 mensagens trocadas dentre as quais 43% indicaram dificuldades na 

compreensão dos conceitos estudos e 3,1% representavam entendimento dos 

assuntos abordados no período de realização referentes aos conteúdos trabalhados. 

Embora sejam porcentagens bastante pequenas apresentavam dados relevantes 

para avaliação,  já que por tratar-se de  mensagens decorrentes de uma interação 

em tempo real, as mensagens apresentavam as concepções e dúvidas dos 

professores de forma espontânea, revelando seu real entendimento, interpretação e 

opiniões sobre o tema em discussão. 

No caso do objeto de estudo da disciplina observada identificamos que as 

dúvidas e confusões conceituais tornaram-se mais evidentes que a compreensão 

dos professores, não só pela naturalidade com que se expressavam nesse espaço, 

como também por ser o único canal de comunicação que eles poderiam tirar dúvidas 

em tempo real. Como conseqüência podemos identificar confusões conceituais 

como medida de avaliação sendo interpretada como um tipo de avaliação ou 

avaliação como sinônimo de prova, ou ainda, dúvidas sobre quem estabelece os 

critérios de avaliação, ou como funciona a prova na EaD. 
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5.2. FERRAMENTAS DE INTERAÇÕES ASSÍNCRONAS 

No desenvolvimento da disciplina utilizamos três ferramentas de 

comunicação assíncronas: mural virtual, central de documentos e e-mail, por meio 

das quais os professores enviaram as tarefas avaliativas ou recebiam feedback das 

mesmas. Ao todo foram seis tarefas no decorrer da disciplina e uma atividade de 

tutoria que poderia ser entregue ao término  (uma experiência de avaliação usando 

dois instrumentos diferentes). Embora cada atividade tivesse um objetivo específico, 

a análise aqui apresentada será em torno das ferramentas, identificando o papel de 

cada uma para o processo avaliativo.  

Adotando as mesmas categorias de análise discutidas na seção anterior 

sobre as interações síncronas, procuramos identificar no conteúdo de cada 

ferramenta as concepções dos professores participantes que nos dão indícios de 

dificuldades e avanços na aprendizagem. Apesar de haver uma definição nas 

orientações aos alunos sobre datas e destino de envio das atividades, uma mesma 

tarefa às vezes era enviada pelos alunos para canais de comunicação diferentes. 

Isso significa que podemos analisar os registros de uma mesma tarefa na análise do 

conteúdo de mais de uma ferramenta de interação.  

Na seqüência apresentamos a análise das concepções dos alunos sobre 

os assuntos abordados na disciplina analisando o conteúdo das três ferramentas 

assíncronas adotadas: mural virtual, central de documentos e o correio eletrônico. 

 

 

5.2.1. MURAL VIRTUAL 

Diferentemente das mensagens da sala de bate-papo, as mensagens 
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deixadas no mural virtual eram resultantes de uma reflexão, traduzindo-se num texto 

mais elaborado e, quase sempre, em resposta às tarefas da disciplina. Isso porque, 

a fim de promover discussões nesse espaço, propusemos que algumas tarefas 

fossem enviadas para o fórum ao invés de disponibilizar como arquivo, na central de 

documentos.  

Nossa expectativa era que, no fórum, as mensagens fossem mais bem 

compartilhadas entre os participantes, já que é mais fácil o acesso que o uso da 

Central de documento: lá é necessário fazer o donwload de cada arquivo para poder 

lê-lo enquanto que no mural virtual temos acesso direto a todas as mensagens ali 

deixadas. Entretanto, em nossa experiência, as mensagens postadas não 

fomentaram discussões como gostaríamos que acontecesse, talvez pelo fato das 

participações ficarem mais limitadas aos bate-papos e o envio das tarefas, que 

foram consideradas muitas, pelos participantes, para o período destinado à 

disciplina.   

Assim, procuramos identificar no Mural Virtual as mesmas categorias das 

apresentadas anteriormente - registros que revelassem  compreensão ou 

dificuldades em relação aos assuntos abordados -  acrescida de  uma outra 

categoria destinada aos questionamentos,  comentários e feedback. 

Assim como na análise das produções da ferramenta anterior (Sala de 

Bate-papo), antes de iniciarmos a análise dos registros do Mural Virtual, 

apresentaremos uma sistematização dos registros referentes a essa ferramenta. 

 

5.2.1.1. SISTEMATIZAÇÃO DOS REGISTROS DO MURAL VIRTUAL 

Diferentemente da Sala de Bate-papo, a participação dos professores no 

Mural Virtual foi praticamente unânime: apenas dois professores não deixaram 
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mensagens nesse espaço. Um dos motivos para essa participação tão expressiva foi 

o uso desse recurso para envio das tarefas propostas na disciplina. Embora apenas 

três tarefas tivessem orientações para participação no fórum (a segunda, terceira e 

sexta atividades) vários professores enviaram todas as atividades propostas para o 

Mural Virtual, o que ocasionou um volume significativo de mensagens. 

Assim como o conteúdo da Sala de Bate-papo, todas as mensagens do 

Mural Virtual também foram adicionadas no NUD*IST para facilitar a categorização, 

totalizando 6.747 unidades de texto. Como mencionado anteriormente, cada unidade 

de texto equivale a um parágrafo da mensagem original e, diferentemente das 

mensagens do chat que eram curtas, as mensagens do fórum eram quase sempre 

longas em forma de pequenos textos já que eram em resposta às atividades 

propostas. Assim, localizávamos muitas vezes, em uma mesma unidade de texto, 

mais de uma categoria de análise. A seguir apresentamos  a distribuição das 

mensagens do fórum (tabela 4) que nos davam indícios de entendimento ou 

dificuldade dos assuntos abordados na disciplina: 

 

Categorias de análise 

Dificuldades e  

confusões conceituais 

(em unidades de texto) 

Entendimento sobre os 
conceitos abordados 

(em unidades de texto) 

Concepções sobre avaliação 24 unidades (0,36%) 318 unidades (4,71%) 
Medida de avaliação 166 unidades (2,46%) 88 unidades (1,3%) 
Critérios de avaliação 50 unidades (0,74%) 157 unidades (2,33%) 
Instrumentos de avaliação 32 unidades (0,47%) 92 unidades (1,37%) 
Avaliação na EaD 0 unidades (0%) 362 unidades (5,36%) 

Papel do tutor 6 unidades (0,09%) 133 unidades (1,97%) 
Desafios da prática avaliativa 4 unidades (0,06%) 8 unidades (0,12%) 

Total de unidades de texto 282 unidades (4,18%) 1.158 unidades (17,16%) 
Tabela 4: Distribuição das unidades de texto das mensagens do Mural Virtual, por categoria de 
análise 

 

Nota-se que o número de mensagens do Mural que indicavam a 

compreensão dos alunos foi muito mais representativo que as mensagens que 
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revelavam dúvidas ou dificuldades na compreensão dos conceitos. Consideramos 

que isso se deve a própria natureza das mensagens desse espaço, que ganhavam 

forma de um texto mais elaborado e fundamentado nas leituras realizadas, muitas 

vezes contendo citações ou em forma de síntese dos próprios textos consultados.  

Essa característica das mensagens de uma certa forma camuflava as 

possíveis dúvidas ou dificuldades, já que as mesmas não ficavam aparentes no 

texto, que geralmente apresentava poucos questionamentos ou impressões 

pessoais sobre os temas discutidos. Dessa forma, a partir das mensagens dos 30 

professores participantes do fórum,  mapeamos o quantitativo de professores em 

que conseguimos identificar dificuldades ou entendimento dos conceitos abordados 

na disciplina (tabela 5), distribuídas nas categorias de análise:  

Total de professores que tiveram suas concepções 
identificadas nas mensagens do Mural Virtual 

 

Categorias de análise 
Dificuldades e/ou 

confusões conceituais 
Entendimento sobre os 
conceitos abordados 

Concepções sobre avaliação 4 29 

Medida de avaliação 10 16 

Critérios de avaliação 8 14 

Instrumentos de avaliação 7 12 

Avaliação na EaD 0 27 

Papel do tutor 1 23 

Desafios da prática avaliativa 1 2 
Tabela 5: Total de professores que tiveram suas concepções identificadas nas mensagens do 
Mural Virtual 

 

Nota-se que em todas as categorias houve uma freqüência maior de 

professores que tiveram seus entendimentos identificados nas mensagens enviadas 

se comparados com o levantamento das dificuldades detectadas nas mensagens. 

Em relação a primeira categoria, por exemplo, foi possível perceber as concepções 

dos professores a respeito de avaliação em 97% dos participantes (ou seja, 29 

professores).  

Observa-se ainda que não somamos as colunas tendo em vista que 
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classificávamos mensagens de um mesmo professor em mais de uma categoria de 

análise. Nas mensagens de todos os professores que participaram do fórum foi 

possível identificar algum tipo de entendimento dos mesmos sobre os diversos 

aspectos da avaliação analisados, sendo que para 40% dos participantes (12 

professores) foi possível identificar a compreensão em pelo menos cinco das 

categorias analisadas. Contudo o mesmo não ocorreu em relação às dúvidas 

detectadas: nas mensagens de mais da metade dos professores participantes (16 

professores - 53% do total) não foi identificado nenhum tipo de dúvida ou confusão 

conceitual.  

Neste contexto entendemos que as mensagens do Mural Virtual por 

serem, em sua maioria, respostas às atividades propostas na disciplina, 

possibilitaram principalmente uma análise da compreensão de todos os participantes 

em relação aos elementos da avaliação da aprendizagem que foram discutidos e 

cobrados nas tarefas avaliativas. Contudo, identificamos ainda outros tipos de 

mensagens nesse espaço que não eram simplesmente o envio de atividades, e sim 

questionamentos com a finalidade de levantar discussões, justificativas ou desculpas 

por entregar atividades em atraso ou não ter participado dos chats agendados, além 

de continuidade de alguma discussão iniciada no chat e resposta à questionamentos 

ou comentários feitos por nós professoras no envio dos feedbacks das tarefas 

realizadas.  

Embora uma das principais características do fórum seja a discussão de 

temas da disciplina, poucas foram as mensagens que comentavam as atividades 

postadas ou davam continuidade aos questionamentos levantados por nós e por 

alguns professores. Os questionamentos foram de temas variados, mas que foram 

abordados nas atividades e nas discussões do chat  como, por exemplo, a questão 
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da flexibilidade que a EaD possibilita, como lidar com a questão da oralidade na 

avaliação em cursos a distância ou o desafio de avaliar conforme as propostas 

discutidas entre os teóricos da área. Seguem alguns exemplos de questionamentos 

levantados por professores no Mural Virtual: 

•  Edson em 24-jun-2005 (19:48h)                         
A todos os colegas tutores.                
A EaD se caracteriza como uma modalidade extremamente flexível. Existem  
limites para essa flexibilidade?                                           
OBS: Não é pergunta, mas sim, um confronto de opiniões que desejo obter.     
Grato.     
                                                                   
•  Ivan em 17-jun-2005 (20:4h)                    
Pergunta: Algumas práticas de avaliação fazem uso da transmissão verbal 
das informações e do conseqüente desenvolvimento da oralidade dos 
alunos. No caso da EAD, como essas faculdades poderão ser exploradas, 
uma vez que no desempenho de algumas atividades profissionais as 
mesmas são essenciais? De que forma poderemos repensar o processo de 
avaliação, no que se refere aos tipos, instrumentos, critérios e medidas de 
avaliação, dentro de um sistema que privilegia a mensuração ao invés do 
diagnóstico? Mesmo definindo os tipos, instrumentos, critérios e medidas de 
avaliação ainda não estaríamos tendo que efetuar uma classificação entre 
os que possuem um bom desempenho e os que não possuem um 
desempenho satisfatório?    
                                                                              
•  Jairo em 17-jun-2005 (20:8h)                            
PERGUNTA (texto 1)                                                            
1) Professora Verônica, como trabalhar a avaliação encontrada nas teorias 
progressista numa escola, condicionada estruturalmente, por um sistema 
educacional ultrapassado, com péssimas condições concretas de trabalho e 
rígidas determinações de estâncias superiores?          
 
 

Observa-se ainda que apenas duas mensagens eram em resposta a  

feedback de tarefas realizadas e que era enviado ao e-mail pessoal do professor.  

Em uma das mensagens o professor explicou o que deu margem à dúvidas na tarefa 

entregue, na outra mensagem se justificou em relação ao fato de ter apresentado 

uma definição para avaliação de Libâneo como se fosse sua e refez a tarefa. Nesses 

casos, as mensagens revelavam um amadurecimento das idéias apresentadas 

anteriormente, já que os professores aprofundavam o estudo sobre o que foi 

questionado na atividade anterior, deixando mais clara sua interpretação sobre os 

assuntos em questão: 

•  Edson  em 24-jun-2005 (19:19h)                                                                                                    
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O que você entende por avaliação?  
Resposta ao e-mail.                                                          
Professora Sandra, obrigado pelo e-mail.                                     
Gostei da sua colocação quanto a minha posição a respeito da Avaliação 
como instrumento. Analisei a minha resposta que lhe foi encaminhada e 
cheguei a conclusão de que apenas esqueci de por aspas na palavra 
instrumento. Algo ficou de positivo, pois procurei pesquisar ainda mais 
sobre o tema e obtive informações adicionais interessantes.                  
Podemos dizer até que é utopia acreditar na avaliação como instrumento de  
melhoria da educação com impacto no processo de transformação social, 
ela pode ser utilizada como um instrumento de controle, exclusão, 
autoritarismo e punição. Apesar disso, é prática pública a utilização desses 
instrumentos, enfatizando o lado quantitativo em detrimento do qualitativo, 
ao invés de buscar um ponto de equilíbrio entre ambas. São exemplos disso 
os provões do MEC, o ENEM, etc.                               
Não posso dizer que tudo isso joga fora o que foi produzido na concepção 
tradicional quantitativa, é aí que reside o maior desafio, de modo a re-
aproveitar e/ou re-=significar, de maneira tal que a avaliação consiga 
cumprir o seu papel como instrumento de melhoria, inclusão e 
transformação da educação e da sociedade.                                                                                    
 
•  Rogério em 24-jun-2005 (9:55h)                               
obs: Defini anteriormente "avaliação" plageando LIBÂNEO" porque achei a 
definição, em meu entender, bem de acordo com as minhas idéias . Nós 
sabemos que quando aprendemos alguma coisa, é sempre com alguém, 
nos livros, com professores, com o mundo. Inseguro quanto a dar um 
conceito impreciso, resolvi me mirar em Libâneo. Concordo com o " puxão 
de orelha" da professora Sandra através de e-mail pois devia ter citado o 
autor.  
Assim, refiz a tarefa.           
 
                                             

O mural virtual também serviu de espaço para dar continuidade a uma 

conversa iniciada no chat, mas que não foi concluída na ocasião. Assim, a 

mensagem tinha como objetivo esclarecer algo que não tivesse ficado claro durante 

o bate-papo ocorrido, como no exemplo abaixo, quando o professor explica porque 

considera a avaliação algo abstrato: 

•  Jonatas em 17-jun-2005 (14:46h)                             
Profª SANDRA                                                                  
Continuando o assunto do bate papo:                                           
Professora Sandra, quando eu me referi no bate papo de hoje pela manhã 
que em minha opinião avaliação deveria ser considerado algo abstrato, 
estava me referindo a complexidade que é avaliar, e assim como não se 
pode medir (mesurar ) sentimentos, por exemplo; fazer um juízo de valor 
(avaliar )aprendizagem estaria inserido nesse mesmo contexto. Como 
posso explicar: vejamos, quando estou ministrando minhas aulas aqui em 
Nova Cruz reclamo da falta de ventiladores, o uso do giz ao invés de lápis, 
etc, ou seja, avalio como precário dar aula nessas condições. De repente 
recebo a visita de um colega que trabalha na zona rural, onde o birô e 
escorado com tijolos, o quadro é apagado com um pano, o embolso das 
paredes da sala estão caindo, não tem ninguém para limpar o prédio, e ao 
ver minha sala ele fala: “Há se meu ambiente de trabalho fosse assim, você 
está reclamando, vai ver como me viro ”. Então professora, para o mesmo 
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ambiente duas avaliações completamente opostas. Acontece a mesma 
coisa com nossos alunos, é o mesmo ser, mas cada professor o avalia de 
forma diferente, de repente o professor de Matemática diz esse aluno é 
péssimo não faz nenhuma atividade, não sabe nada, ai o de história diz: 
comigo ele é muito dedicado faz todas as atividades numa linha de 
pensamento bastante coerente, e vem a mensuração 8,0 numa disciplina e 
2,0 na outra. Entende no que eu quis falar sobre a abstração da avaliação, o 
resultado de uma avaliação em sala de aula depende de diversos fatores: 
motivação do aluno em estudar, nível de cobrança dos conteúdos, visão 
periférica ou global de quem estar avaliando e principalmente ter 
compreensão de que se quer obter, ou avaliar pra que? Assisti em vídeo 
uma palestra de Lukesi onde ele se refere a média para aprovação nas 
escolas e diz assim “imagine que um aluno de pilotagem de avião faça três 
avaliações: a primeira é como ligar um avião, ele foi perfeito, tirou 10,0. A 
segunda é como fazer um vou em um cruzeiro, não foi tão bem tirou 5,0 . A 
terceira avaliação era de como pousar o avião e ele errou tudo, tirou zero. 
Mas 10 + 5 + 0 = 15 média 5,0 pelo nosso sistema estaria aprovado 
(mesmo que só na recuperação com outro 5,0 ). Quem teria coragem de 
viajar com ele? Mas ele foi avaliado e aprovado, entende minha colocação? 
Só para colocar um pouco de pimenta peguei no Aurélio o significado da 
abstrato. Adj. 1. Que resulta de abstração. 2. Que significa uma qualidade 
com exclusão do objeto. 3. Que é de difícil compreensão; obscuro 4. Mat. 
Diz-se do número independente da grandeza da qual é a medida. S. m. 
Aquilo que se considera existente apenas no domínio das idéias, sem base 
material. – Alguma semelhança? Desculpe-me se as colocações são 
inócuas, mas esse tema me intriga deste os bancos universitários e estou 
falando não pelos textos que li, mas pelos 18 anos de magistério sem saber 
como avaliar conhecimentos que estão dentro de cada um, porque 
conhecimentos adquiridos e como gostar de alguém, a intensidade só que 
sente sabe, uma coisa abstrata. Porque tanto um, quanto o outro, não pode 
ser medido com absoluta certeza.   (grifo nosso)             
 

Diferentemente das curtas mensagens do chat, elaboradas sob a pressão 

do tempo, no fórum o professor teve a oportunidade de não só explicar-se sobre o 

que não havia ficado claro, como também aprofundar a reflexão, por meio de um 

texto longo e mais elaborado. 

Na seqüência apresentamos a análise das mensagens do Mural Virtual 

que revelavam a compreensão sobre os assuntos discutidos na disciplina.  

 

 

5.2.1.2. INDÍCIOS DE COMPREENSÃO DOS ASSUNTOS ABORDADOS 

Nesta seção apresentamos a análise dos registros do Mural Virtual que 

identificamos como sinais de compreensão sobre os diversos aspectos da avaliação 
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da aprendizagem abordados na disciplina. Seguiremos as mesmas categorias 

adotadas na análise das interações da Sala de Bate-papo. 

I - Concepções sobre avaliação 

Nas mensagens deixadas no mural virtual foi possível identificar algumas 

das concepções dos professores participantes a respeito de avaliação, sendo 

algumas de cunho pessoal e outras fundamentadas na literatura consultada. Os 

registros  que revelavam uma concepção mais pessoal eram, em geral, em resposta 

à primeira atividade da disciplina, na qual solicitávamos aos participantes para 

escreverem sobre o que entendiam por avaliação. Foi freqüente nas mensagens o 

entendimento de avaliação como parte do processo educativo, ou como um 

processo, que deve ser contínuo, sistemático, participativo e muitas vezes 

considerado complexo: 

•  Maurício  em 18-jun-2005 (10:22h)  
A avaliação é sem sombras de dúvidas o processo mais complexo que 
envolve o processo de ensino–aprendizagem. 
 
•  Cláudio em 18-jun-2005 (16:41h)  
De uma forma em geral, compreendo que avaliar é um processo não muito 
fácil de ser feito. 
    
•Maurício em 16-jun-2005 (1:49h) 
1. O que você entende por Avaliação?  
É um processo que permite ao professor medir, classificar, julgar, qualificar 
e diagnosticar os alunos, de uma forma qualitativa, observando o dia-dia 
dos mesmos dando assim valorização ao processo de construção dos 
conhecimentos e de uma forma quantitativa que não é ideal, mas é o que 
dispomos no momento, através de instrumentos de avaliação tais 
como:trabalhos individuais ou em grupos, testes e provas, etc. 
  
•  Aldo em 15-jun-2005 (15:55h)       
AVALIAÇÃO - é um processo de investigar as condições de resultados 
adquiridos no final de uma ação. O seja saber se o que foi planejado e 
aplicado obteve rendimentos favoráveis ou não, pelo o desempenho do 
aluno na construção de novos conhecimentos, através da interação 
professor-aluno e o conteúdo ministrado.   
 
•  Júlio em 20-jun-2005 (8:35h) 
3) A avaliação deve ser parte integrante do processo ensino-aprendizagem, 
em que o objetivo não é verificar a quantidade de informações “retidas” pelo 
aluno. A avaliação deve servir como instrumento de diagnóstico do 
processo ensino-aprendizagem restringir a avaliação a um conceito obtido 



174 

 

em um diagnóstico não retrata o aproveitamento obtido  
 
•  Juliana em 22-jun-2005 (21:42h)  
Avaliação enquanto atividade didática é imprescindível em todo e qualquer 
processo educativo,deverá ser um processo participativo e contínuo,no 
decorrer do qual informações e manifestações acerca do desenvolvimento 
das atividades docentes e discentes irão sendo obtidos com o propósito de 
constatar avanços e dificuldades em busca de correções necessárias. 

 

Um outro entendimento sobre avaliação presente nos registros do Mural 

Virtual é a avaliação como um meio, uma ferramenta, um recurso com o qual o 

professor pode obter informações sobre a aprendizagem dos alunos: 

•  Gilson em 14-jun-2005 (13:7h)                                  
O que você entende por avaliação? 
 É o meio pelo qual podemos mensurar, investigar, acompanhar a qualidade 
de absorção do ensino repassado para o aluno. Dos resultados das 
avaliações podemos usar como meio de orientação para fixação dos 
conhecimentos corretos. Portanto a valiação é um instrumento orientativo e 
não punitivo dos atos dos alunos.  
 
•  Juliana em 19-jun-2005 (20:12h)   
Avaliação é um instrumento de investigação que acontece continuamente 
no processo ensino aprendizagem, objetivando o resultado de quaisquer 
tarefa executada.  

 

Os professores reconheciam ainda que a avaliação da aprendizagem 

possibilita não só detectar as dificuldades dos alunos como também rever a própria 

prática, daí a relação com o planejamento, os objetivos e a necessidade de  se 

estabelecer critérios apontada pelos professores: 

•  Ilza em 20-jun-2005 (14:15h)    
A avaliação da aprendizagem é um processo ou mesmo um ato contínuo e 
sistemático o qual não analisa apenas o desempenho do aluno mas vê 
como o ensino está sendo orientado podendo ser repensado visando 
realizar um trabalho cada vez melhor (orientado e centrado nos atos que 
estão intimamente ligados: planejar e avaliar), sendo o planejamento o 
principal elemento, o mesmo é essencial na prática de avaliação.  
 
•  Rogério em 24-jun-2005 (9:55h)   
O que você entende por avaliação? 
Entendo Avaliação como sendo uma forma de verificar a aprendizagem do 
aluno no processo Ensino-Aprendizagem no sentido de , não só quantificar, 
mas para saber se os objetivos planejados do referido processo estão 
sendo atingidos para daí redimensionar o planejamento do professor quanto 
a novas medidas a serem tomadas. Nesse sentido, a avaliação serve como 
um feedback para saber se os caminhos trilhados, tanto pelo aluno como 
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pelo professor, em perseguição da construção do conhecimento, estão na 
direção certa.          
 
•  Jorge em 24-jun-2005 (20:4h) 
Seria necessário repensarmos sobre o processo avaliativo, é preciso 
encararmos a avaliação como sendo uma maneira que propicie a melhoria 
do ensino e da aprendizagem, e para que isto aconteça é essencial que se  
planeje, ou seja se estabeleça critérios para o processo avaliativo, critérios 
estes que sirvam para o professor analisar se seus objetivos foram 
alcançados ou não.  
 
•  Wilson em 29-jun-2005 (20:7h) 
A avaliação está relacionada com o planejamento, pois em um processo 
de avaliação, temos a possibilidade de alterar o planejamento, visando as 
necessidades, dificuldades e progressos dos alunos, estabelecendo critérios 
claros de como se está avaliando e, desta forma, observar os resultados 
parciais e finais da avaliação.      
 
• Jamesson em 17-jun-2005 (16:2h) 

O ato de avaliar requer do professor utilizar critérios claros e objetivos, pois 
isto facilita a análise e intrepretação dos dados obtidos nas atividades 
realizadas pelos alunos; e estes, percebem com clareza o que devem fazer.  

 

•  Leonardo em 17-jun-2005 (8:17h) 
 Avaliar é perceber todo o processo de ensino aprendizagem como um 
discorrer contínuo entre aquilo que o professor planeja para os seus alunos 
e o verificar quanto à consecução dos objetivos.Todavia, NÃO É apenas 
uma análise do desempenho do aluno, mas também uma forma adequada 
de verificar como o ensino está sendo conduzido. O trinômio planejar-
avaliar-replanejar é fundamental no processo de adequação e 
redimensionamento da prática educativa. 

 

Essa relação planejar-avaliar-replanejar foi enfatizada no texto consultado 

pelos professores para a realização das primeiras atividades e talvez o 

reconhecimento dessa relação seja fruto da leitura realizada, como alguns deixavam 

claro: 

•  Ivan em 17-jun-2005 (19:28h)                   
LUCKESI apud SANTOS & GITIRANA, 200x, p. 07). Para os autores, o ato 
de avaliar está diretamente relacionado ao ato de planejar e requer uma 
constante avaliação dos procedimentos aplicados e da adoção de uma 
auto-avaliação com os envolvidos na aprendizagem. Constata-se, assim, a 
exemplo do que trata Santos & Gitirana (200x), que a atividade de avaliação 
comporta o planejamento e monitoramento do processo de ensino-
aprendizagem. O planejamento irá determinar os objetivos que deverão ser 
alcançados e os recursos necessários para o exercício de determinadas 
práticas, ao passo que, o monitoramento proporcionará um levantamento 
dos possíveis desvios do processo de ensino-aprendizagem, objetivando, 
assim, mediante as possíveis constatações, corrigir ou manter alguns 
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aspectos do referido processo.  
 
 

 A influência dos textos consultados foi manifestada em praticamente 

todos os registros em respostas às atividades, na medida em que faziam referência 

aos autores: “Segundo Santos e Gitirana...”, “De acordo com o texto como cita 

Jussara HOFFMANN, no livro Mitos e Desafios (1993)”. Assim, as concepções sobre 

avaliação reveladas nos registros do Mural Virtual, em geral eram fundamentadas na 

literatura consultada. A definição para avaliação de Luckesi foi uma das mais citadas 

nos registros:  

•  Ivan em 17-jun-2005 (19:28h)  Segundo Luckesi apud Santos & Gitirana 
(200x, p. 03), “a avaliação é um ato de investigar a qualidade dos resultados 
intermediários ou finais de uma ação, subsidiando sempre sua melhora.” [...] 
a avaliação “deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do 
estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 
decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu 
processo de aprendizagem”.  

 

Um outro aspecto relacionado às concepções dos professores sobre 

avaliação diz respeito aos tipos (diagnóstica, formativa e classsificatória) e funções 

(diagnosticar, controlar, classificar) da mesma, que foi identificado corretamente 

pelos professores com o apoio dos textos consultados. Além da classificação, os 

professores mencionavam os instrumentos apropriados para cada tipo de avaliação, 

reconheciam que os três tipos podem ser adotados em momentos diferentes do 

processo de aprendizagem e opinavam sobre o papel de cada tipo de avaliação no 

processo educativo:  

•  Claúdio em 18-jun-2005 (23:18h)                
A ação avaliativa deve ser um processo muito cuidadoso, pois numa 
simples avaliação você pode ganhar ou perder um aluno ou vários. 
Independente do tipo, seja formativa, somativa,... entre outras acredito que 
a diagnóstica é uma das melhores, até mesmo para você usar os 
instrumentos melhores possíveis e diversificados, tal como os testes. Por 
exemplo: nas minhas avaliações eu uso redação, cordel, música, dando 
mais liberdade e criatividade para o aluno, dando-lhes mais ênfase 
avaliativa do que mesmo procedimentos metodológicos.  
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•  Júlio  em 20-jun-2005 (8:35h)  
(...) A avaliação deverá servir como um diagnóstico do processo ensino-
aprendizagem, que norteará os novos rumos do trabalho e será um suporte 
para verificar a necessidade de uma nova metodologia que será adotada 
pelo professor.  
 
•  Mirian  
É comum hoje, o professor usar uma avaliação sempre classificatória, esta 
efetuada através de testes, exames ou provas, e que em nada ira auxiliar no 
processo de aprendizagem do aluno, sendo apenas um instrumento 
deconstatação e medição de erros. A avaliação deve ser bem mais 
abrangente no que se diz respeito a avaliar o aluno no seu desenvolvimento 
pessoal e não só de captação e memorização de conteúdos 

 

Muitos professores também esboçaram críticas sobre a prática avaliativa 

tradicional,  baseada em resultados pontuais e visando, sobretudo a classificação e, 

conseqüentemente, aprovação ou reprovação de alunos.  

•  Fausto em 13-jun-2005 (22:47h)      
Gosto de ver a avaliação, me sentindo no lugar do aluno, onde a 
expectativa nos dá insegurança e medo, pois sempre que falamos em 
avaliação vem junto em nossa mente a palavra reprovação (...) 
 
•  Leonardo em 18-jun-2005 (7:38h)  
Quando o professor é aquele que apenas comunica e o aluno é o ente que 
apenas recebe a comunicação, cria-se no ambiente escolar uma relação de 
domínio do professor e de alienação do aluno, onde, desde o planejamento 
até a avaliação, não há lugar para uma aprendizagem consciente com 
relação àquilo que se aprende. E nesse emaranhado, onde os critérios e os 
procedimentos de avaliação são as “partes obscuras” da aprendizagem, o 
aluno ao final do período letivo, satisfeito e aliviado, exclama: ”Consegui 
passar!”        

                                                  

Outra crítica foi associada ao verdadeiro papel da avaliação, como 

elemento auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos. Reconhecem que a 

medida de avaliação tem sido um fim e não um meio pelo qual o professor pode 

reorientar sua prática para preencher as lacunas existentes e que, para tanto, 

precisa ser baseada em critérios claros.  

•  Jonatas em 17-jun-2005 (20:11h)  
[...] diagnosticamos o problema, identificamos que a aprendizagem do 
nosso aluno não está boa, mas se ele obtive a media ( 6,0 ) está tudo bem, 
ele pode seguir para as atividade seguintes esquecendo aquela parte que 
constatadamente ele não aprendeu. Na minha opinião está é uma atitude 
equivocada e deve ser revista por todos que estão inseridos no processo de 
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ensino-aprendizagem, que não se limita somente ao professor. Devemos 
nos preocupar com o que o nosso alunos não aprenderam, mesmo ele 
tendo atingido o mínimo necessário estabelecido nas portarias de avaliação 
do MEC e das Secretarias Estaduais e Municipais. Estamos formando 
futuros profissionais e como tal eles não podem apresentar lacunas na 
execução das suas atividades, então porque essas lacunas são permitidas 
e legalizadas nas instituições de ensino.  
 
•  Luana em 18-jun-2005 (9:7h)                           
A meu ver, o ponto principal na hora da avaliação é nunca perder de vista o 
objetivo da educação: construção de conhecimento, desenvolvimento de 
habilidades, valores e atitudes, no aluno que é uma individualidade e 
merece ser respeitado desta maneira.     
 
 

Observa-se que estas falas convergem para uma crítica à forma que 

muitas vezes a avaliação é conduzida e interpretada em sala de aula, quando seu 

resultado não é usado para melhorar o desenvolvimento dos alunos no processo de 

aprendizagem.  

II – Medida de avaliação 

 A segunda e terceira atividades propostas aos professores envolviam o 

entendimento sobre medida de avaliação. Na segunda atividade os participantes 

deveriam deixar mensagens no Mural Virtual sobre tipos de avaliação, instrumentos, 

critérios e medida de avaliação. A terceira atividade era a análise da situação 

apresentada nos quadrinhos que também levantava a discussão sobre esse tema, 

quando precisavam analisar a postura do médico ao atribuir uma nota ao paciente e 

compará-la com a atitude do professor quando atribui notas aos alunos.  Dessa 

forma, as mensagens do Mural Virtual que revelavam compreensão sobre medida 

de avaliação indicavam, em sua maior parte, críticas quanto ao significado, a função 

e a forma como atribuímos notas e conceitos aos alunos, de modo que poucas 

mensagens procuravam definir esse conceito, com nos exemplos a seguir: 

•  André em 23-jun-2005 (18:55h)           
Medida: É a forma de atribuição de nota ou conceito expressando o 
resultado da aprendizagem do aluno. 
 
•  Eduardo em 17-jun-2005 (17:15h)  
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Medidas de avaliação: Estabelecem-se notas e conceitos através de 
métodos impressionistas ou por comparação.    
 
•  Joel em 18-jun-2005 (21:37h) 
[...] a nota é apenas o resultado momentâneo de um teste, tem intenção de 
informar ao aluno como o mesmo se encontra em termos de conhecimento 
adquirido de um conteúdo. Na verdade, não se deve confundir o potencial 
intelectual de um aluno com o resultado exposto através de uma nota.  
 
•  Jameson em 18-jun-2005 (10:29h)                             
[...] a avaliação se dá em momentos diferentes do processo de ensino 
aprendizagem e a medida utilizada para expressar o desempenho do aluno 
é a nota (número). 

 

Uma das críticas feitas pelos professores é que a avaliação que fazemos 

no contexto educacional é diferente daquela realizada em outras áreas. O próprio 

sistema educacional converge para a necessidade de classificarmos os alunos e, 

nesse sentido, expressar o resultado da avaliação por meio de notas ou conceitos 

passa a ser considerado um procedimento normal para alunos e professores e, com 

isso, muitas vezes a avaliação assume um papel meramente classificatório, baseada 

em resultados pontuais e deixando de ser uma aliada do professor e dos alunos no 

processo de aprendizagem: 

•  Edson  em 18-jun-2005 (20:21h) 
A emissão da nota faz somente classificar o aluno em inferior, médio ou 
superior e não como um ato de conhecimentos adquiridos, atitudes ou 
aptidões. A nota torna-se um fim em si mesma, ficando distanciada e sem 
relação com as situações de aprendizagem.   
 
•  Luana em 18-jun-2005 (9:7h)  
Quando o resultado de uma avaliação escolar é expresso em notas, tal fato 
é considerado como lógico, óbvio, normal. O professor, porém, tem muito a 
espelhar-se no médico. A verdadeira avaliação deve percorrer o mesmo 
caminho quanto a ação de médico verdadeira: lançar mão de diversos 
instrumentos para fazer um levantamento dos conhecimentos construídos, 
as habilidades dominadas, para em seguida por decidir quais as estratégias 
que serão utilizadas para ajudar o aluno a superar as dificuldades. Depois 
uma nova averiguação se faz necessária para confirmar o eventual êxito. Só 
depois o aluno terá chances reais para continuar avançando e crescendo. 
 
 

Esse procedimento pode levar a uma prática que pouco auxilia no 

processo de aprendizagem do aluno, uma vez que o mesmo reconhece a nota ou 

conceito apenas como um parâmetro para identificar se está classificado entre os 



180 

 

aprovados ou não. Raramente questionam a respeito do seu significado ou como o 

professor procedeu para chegar à classificação apresentada, interpretando a 

mesma, geralmente, como o fim de uma etapa. As mensagens a seguir revelam 

esse entendimento sobre medida de avaliação: 

•  Fernando em 18-jun-2005 (15:25h)            
[...] Esse método não contribui para o avanço do educando, ou da melhora 
do paciente, pois, não há um debate do que se pretende alcançar.  
 
•  Joel em 18-jun-2005 (21:37h) 
[...] Na realidade a expressão “Nota 6” transmite uma mensagem de fim, ou 
seja, o processo de investigação da avaliação terminou, quando na 
realidade o processo de avaliação é contínuo, tanto na educação como na 
saúde.  
 
•  Bruno em 18-jun-2005 (10:23h)  
A se levar em consideração o atual quadro do ensino, não seria tão 
frustrante quanto na situação envolvendo o médico, já que há, na educação 
formal, a expectativa generalizada em torno da “nota”, do “conceito”. O 
estudante aguarda, sim!, uma “nota”, um “conceito”. E, caso esse “conceito” 
esteja acima da média, então.. O aluno não sente a necessidade de 
comentários acerca de seus acertos (em que ele poderia melhorar, que 
outros caminhos poderia ter tomado, etc...), quando muito exige uma 
explicação sobre os desacertos. “Professor, por que o senhor achou que eu 
estava errado nessa questão?” Por outro lado, é hábito deveras conhecido, 
o professor dar a nota sem maiores explicações. Igualmente é comum o 
professor não se preocupar em saber os motivos das falhas do aluno. O que 
se vê, geralmente, é, no máximo, o professor fazer um comentário sucinto à 
margem do exercício e corrigir o trabalho em sala. Essa prática é 
condenável? Claro! Tanto o aluno quanto o professor provam um 
sentimento de frustração, de que está faltando algo. Mas essa frustração se 
dilui na rotina, se confundido as duas. Daí termos dito da diferença entre o 
caso do médico e do professor. De qualquer forma, o prejuízo advindo desta 
prática é assaz conhecido: desconfiança, desestímulo, etc.. Sem falar de 
situações que deságuam num poço de injustiça (aliás, quase todas 
deságuam).  
 
 

Na mensagem acima o professor deixa claro que o problema não é o uso 

de uma medida de avaliação, até porque  a mesma já faz parte do cotidiano escolar, 

o problema está na forma como a mesma tem sido adotada pelos professores e 

interpretada pelos alunos. Nessa perspectiva foi associada a medida de avaliação à  

falta de critérios, ao  autoritarismo do professor, à  forma como geralmente é 

anunciada (ausência de um parecer) e aos  sentimentos que podem provocar nos 

alunos (dúvidas, incertezas, passividade). A mensagem a seguir também chama a 

atenção para esses aspectos: 
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•  André em 19-jun-2005 (15:13h) 
Uma avaliação no âmbito escolar tem erradamente se tornado diferente de 
uma avaliação em outro ambiente. A avaliação feita por um professor nunca  
(ou quase nunca) é questionada, e quando é questionada pouco (ou nada) 
é mudado. Se lembrarmos de Sr. Leco poderemos observar que aquela 
avaliação que não lhe trouxe as informações de que ele necessitava era 
apenas a avaliação de um médico, podendo o Sr. Leco procurar outro 
médico e ter uma avaliação esclarecedora, e assim tomar as medidas 
necessárias. Já o aluno não tem essa condição mesmo que ele procure 
outro professor, isso não alterará em nada a nota colocada em sua 
avaliação feita pelo professor da disciplina. Sabemos que avaliação como 
essa de Sr. Leco existe todos os dias em nossas escolas. São avaliações 
imprecisas, autoritárias e muitas vezes tendenciosas. Deixando dessa forma 
seqüelas irreparáveis em nossos alunos e conseqüentemente em nossa 
sociedade.  
 
 

Dessa forma, os professores reconhecem que embora a medida de 

avaliação seja comum em nossa prática docente, precisamos estar atentos para não 

atribuirmos nota a tudo, tendo em vista que nem tudo pode ser medido, 

principalmente quando se trata da aprendizagem dos alunos. Daí a importância de 

diagnósticos, pareceres acompanhados da medida e critérios que auxiliem na 

elaboração de escalas, por exemplo. Algumas mensagens dos professores 

revelavam essa preocupação: 

•  JOSE ROBERTO FERREIRA  em 17-jun-2005 (16:2h)                              
[...] Um cuidado que o educador precisar ter é quanto ao parecer que irá 
atribuir a avaliação do aluno,pois segundo HOFFMANN (1991)"os 
professores acreditam que tudo pode ser medido, sem se dar conta de que 
muitas notas são atribuídas aos alunos arbitrariamente, por critérios 
individuais, vagos e confusos, ou precisos demais para determinadas 
situações. É possível medir na escola frequência as aulas, número de 
acerto em uma tarefa e número de livros lidos." Entretanto, é uma prática 
comum nas escolas o professor atribuir notas indiscriminadamente a 
qualquer atividade realizado pelo aluno. Por isso que este dá importância ao 
aspecto quantitativo do que ele faz na sala de aula.          
 
•  Marcelo em 14-jun-2005 (10:18h) 
Uma das dificuldades da avaliação é a construção e utilização de escalas 
adequadas para a avaliação dos objetivos comportamentais. Porque não há 
registros e/ou escala suficientemente correta, concisas e fáceis de utilizar.     

 

Nas mensagens referentes à atividade dos quadrinhos, as críticas ao uso 

indiscriminado de medidas e a necessidade de se atentar aos aspectos  

mencionados anteriormente foram constantes: 
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•  Jorge  em 24-jun-2005 (20:12h)  
Podemos comparar esse médico com alguns professores que têm a mania 
e dar nota para tudo que o aluno faz. Existem coisas que não podem ser 
medidas, portanto não podem se atribuir notas.      
 
•  Glauce em 18-jun-2005 (10:3h)  
[...] Em se tratando de Professor é dificil, ou até mesmo impossível medir-se 
a aprendizagem, quantificando-a.  Nesse caso, o Aluno poderia estar 
fadado ao fracasso, pois respostas imediatas sem acompanhamento 
sistemático, sem encaminhamento não resolvem situações de dificuldades 
de apredizagem.   
 
•  Rogério em 18-jun-2005 (11:31h) 
A atitude do médico foi ineficiente porque deixou de dar um diagnóstico 
preciso, informando da saúde do doente com dados numéricos frios, 
imprecisos, sem significados e ainda por cima não procurou mostrar os 
caminhos (remédio) para a cura do paciente como também não houve a 
concretização de uma comunicação entre médico e paciente. 
E se fosse um professor avaliando a aprendizagem do aluno?                   
Também estaria sendo ineficiente pois, como nós já vimos no 1º texto sobre 
a Avaliação, este tipo de avaliação é exclusivamente classificatória.É 
transformada em um número que apenas quantifica, deixando de privilegiar 
a Avaliação Diagnóstica dando ênfase a Avaliação de resultado. Como bem 
diz LUCKESI: "só faz sentido a atividade de avaliar na medida em que esta 
serve para o diagnóstico da execução do planejamento e dos resultados 
que estão sendo buscados e obtidos". Assim, as notas devem ser 
comunicadas aos alunos de forma que as recebam como diagnósticos 
do seu progresso escolar. Deve servir também como diagnóstico do 
trabalho do professor, a fim de avaliar os aspectos pedagógicos-
didáticos.                                                       
 
•  Eduardo em 18-jun-2005 (14:56h) 
[...] O professor avaliou o aluno e estabeleceu uma nota 6,0 que não 
corresponde à realidade e nem fornece dados que auxiliem no avanço e 
crescimento do aluno, essa avaliação deveria ter uma função diagnóstica 
para identificar as habilidades e dificuldades que o aluno tem no 
desenvolvimento das atividades. 

 

Nas mensagens acima percebe-se a preocupação dos professores com a 

interpretação que se faz sobe a nota emitida em uma avaliação, ressaltando que a 

mesma deveria servir não só para sintetizar como se apresenta a aprendizagem dos 

alunos, como também para reorientar a prática docente.  

 

III – Critérios de avaliação 

Em meio as respostas das atividades postadas no  Mural Virtual também 
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foi possivel identificar o entendimento dos professores sobre critérios de avaliação. 

Na segunda atividade, como mencionado anteriormente, critérios de avaliação foi 

um dos aspectos da avaliação da aprendizagem que os professores foram 

solicitados a discutir. Assim, em resposta a essa tarefa alguns professores 

procuraram uma definição para esse elemento da avaliação ou deram exemplos do 

que pode ser adotado como critérios: 

•  Washington em 17-jun-2005 (8:54h)  
Critérios: Definição de pontos em que o aluno será avaliado durante o 
desenvolvimento das atividades propostas, onde o mesmo deverá está 
conscientizado em que está sendo avaliado de acordo com aspectos 
relevantes no conhecimento veiculado para ação da aprendizagem.   
 
•  Rogério em 24-jun-2005 (9:55h) 
Critérios: São diretrizes a serem seguidas no ato de avaliar.                
 
•  Júlio em 17-jun-2005 (19:36h)  
Critérios de Avaliação: 
responsabilidade/Solidariedade, Empenho, Autonomia, Atitude Crítica, 
Frequência, Participação.  

 

Nos critérios apresentados anteriormente percebe-se  que embora sejam 

critérios passíveis de adoção em um processo avaliativo, os mesmos não estão 

relacionados à avaliação da aprendizagem dos conteúdos em estudo, já que são 

critérios voltados para as atitudes esperadas do aluno. Um bom resultado em 

relação a esses critérios auxilia no processo de aprendizagem mas não garante o 

sucesso da mesma. Observa-se ainda que os professores salientaram a importância 

de adoção de critérios claros e baseados nos objetivos de aprendizagem, que 

sirvam de referência para o professor avaliar a aprendizagem de seus alunos, claros 

não só para o professor – o que pode auxiliar para minimizar os efeitos da 

subjetividade presente em tarefas avaliativas – como também para os alunos, na 

medida que favorece a participação dos mesmos no processo avaliativo: 

•  Eduardo em 17-jun-2005 (17:15h) 
Critérios: Os critérios devem servir de referências para que o professor 
possa julgar se seus objetivos foram ou não atendidos e devem ser 
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conhecidos pelos alunos.   
 
•  Ilza em 20-jun-2005 (14:15h) 
Os critérios a serem avaliados devem ser repassados e postos para o aluno 
antecipadamente para que se orientem e busquem sempre seguí-los em 
busca dos objetivos determinados já que estes estão sempre em plena 
concordância com os critérios.      
 
•  Wilson em 29-jun-2005 (21:53h) 
Critérios de avaliação: Deve-se estabelecer critérios claros de como se está 
avaliando para que os próprios alunos tenham a possibilidade de se avaliar.  

 

Em resposta à terceira atividade (sobre os quadrinhos) a discussão sobre 

medida de avaliação trazia consigo o reconhecimento da necessidade de se 

estabelecer critérios para  avaliar, voltando a enfatizar que tais critérios devem ser 

conhecidos pelos alunos, até mesmo para que as avaliações não se traduzam em 

instrumento de autoridade do professor. Além disso, as expectativas dos professores 

na hora de avaliar influenciam na definição de critérios, critérios estes que podem 

ser revistos uma vez que se defende a idéia de que a avaliação pode conduzir a um 

replanejamento. Seguem alguns exemplos de registros da terceira atividade que 

revelavam esse entendimento: 

•  Jairo em 17-jun-2005 (19:38h)  
[...] - Se fosse um professor estaria avaliando o desempenho do aluno, sem 
um planejamento, fazendo um diagnóstico, exclusivamente, nos aspectos 
quantitativos, deixando de lado os aspectos qualitativos e dinâmicos da 
avaliação, excluindo outras habilidades que o aluno teria assimilado, 
deixando o aluno sem saber com quais critérios ele foi avaliado.  
 
•  Mirian Turma "A" Polo Currais Novos em 18-jun-2005 (22:43h)                                                        
[... ] E se fosse um professor... avaliando a aprendizagem de um aluno?             
Se fosse um professor...avaliando a aprendizagem de um aluno, ao levantar 
indícios sobre o seu desempenho e constatando que esse está muito abaixo 
do esperado, deverá rever a sua prática pedagógica e também os critérios 
de avaliação, conscientizando o aluno de suas conquistas, dificuldades e 
possibilidades para a reorganização de seu investimento na tarefa de 
aprender. 
 
•  Anderson em 23-jun-2005 (17:16h) 
 [...] A avaliação não deve ser uma arma para o docente se valer para 
amedrontar seus alunos, mas o importante é que o professor estabeleça 
critérios que sejam conhecidos pelos alunos de modo que os próprios 
alunos tenham a oportunidade de avaliar seu desempenho.  
 
 

Na atividade de tutoria os professores escolhiam um aluno do Ensino 
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Médio para avaliar o desempenho do mesmo em uma prova da sua área. Antes de 

aplicar a prova os professores precisavam definir conteúdos, habilidades, 

procedimentos e atitudes consideradas necessárias para a resolução da prova e 

com isso definiam assim os critérios para avaliar o aluno escolhido.  

Alguns professores explicitavam corretamente os conceitos, 

procedimentos, habilidades e atitudes que poderiam ser avaliados na prova aplicada 

mas nem sempre isso era feito por questão, tendo em vista que as duas questões da 

prova não abordavam os mesmos conceitos, ou deixavam claro cada um desses 

aspectos, preferindo um texto único para o que se esperava avaliar com a prova 

aplicada: 

*  Edson em 8-jul-2005 (20:50h 
2) O aluno para entender bem a questão e resolve-la, deverá ter um bom 
entendimento primeiramente sobre as Leis Ponderais, Leis de Lavoisier e 
de Proust, noções de balanceamento de equações químicas, ter 
conhecimento de nomenclatura de das funções inorgânicas (ácidos, bases, 
sais e óxidos), cálculo estequiométrico baseado no estabelecimento da 
proporção em mols entre reagentes e produtos, polaridade e solubilidade, 
cinética química, conhecimentos sobre reações de oxidação, além de 
conhecimentos matemáticos de proporções e porcentagem. 
 
•  Bruno  em 23-jun-2005 (10:48h) 
Tentamos avaliar no aluno a apropriação dos seguintes conceitos:             
1ª questão - salário fixo e comissão; unidade de medida de comprimento e 
de área; equação de primeiro grau, conceito de área, entendimento de 
dobro, regra de três simples; proporcionalidade;  
2ª questão - tratamento da informação; tabelas – operações –adição, 
subtração, multiplicação-; equação de 2º grau função quadrática; parábola; 
ponto máximo.  
Intentamos ainda conhecer do comportamento do aluno, acerca de:             
habilidade na leitura e interpretação dos enunciados, organização e 
disposição dos dados; esquematização da equação; resolução da equação 
seguindo uma seqüência lógica. E, por fim, se houve a disposição de ler 
cuidadosamente o enunciado do problema, se tabulou os dados 
corretamente, se resolveu as questões e se tentou conferir as respostas 
para saber se elas satisfaziam ao que foi solicitado.                                      

 

Uma outra forma de definição dos critérios apresentada pelos professores 

foi por meio de perguntas relativas aos conceitos, procedimentos, habilidades e 

atitudes esperadas para o desenvolvimento das questões. Dessa forma, a avaliação 
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fundamentava-se  checagem de tais perguntas, como no exemplo a seguir: 

•  André em 25-jun-2005 (21:4h) 
2º Explicite conceitos, procedimentos, habilidades e atitudes que possam 
ser avaliados com a prova dada:  
 
2.1 – Conceito 
1º Pergunta   
Apresenta conhecimento sobre como encontrar uma medida de superfície;     
Analisa a construção da primeira resposta e aplica corretamente o que se 
pede para encontrar a segunda resposta (dobro, triplo, ...);      
Opera sistematicamente com os elementos matemáticos presentes                                                                               
2º Pergunta 
Apresenta conhecimento sobre função;   
Analisa e faz leitura de um gráfico; 
Opera sistematicamente com os elementos matemáticos presentes;    
Apresenta conceito de máximo e de mínimo                   
 
2.2 – Procedimentos 
Há formulação de estratégias não convencionais;            
Utilização correta da calculadora;?   
Aplicação de regras práticas para solução dos problemas;       
Calcula o tempo para resolver as questões   
 
2.3 – Habilidades  
Utiliza adequadamente a calculadora;  
Analisa e sentencia os problemas;?   
Reflete sobre sua própria atuação (resposta).   
 
2.4 – Atitudes  
Pergunta com freqüência;  
Concentra-se convenientemente; 
Estado de passividade diante dos problemas;  
Persistência na resolução dos problemas; 
Apresenta as respostas com clareza e organização. 
 
5º Corrija as respostas, indicando o que o aluno aprendeu ou desenvolveu, 
compare com o que foi explicitado em (2)  
 
Conceito 
1º Questão  
mostrou ter conhecimento de medida de superfície;  
analisou e construiu de forma esperada a resposta;    
mostrou conhecimento de função 
2º Questão   
Operou sistematicamente com os elementos matemáticos presentes  
 
Procedimentos  
1º Questão  
utilizou a calculadora;                  
aplicou uma regra prática para a solução do problema  
calculou convenientemente o tempo para solução do problema                   
2º Questão 
formulou estratégia não convencional   
utilizou a calculadora   
calculou o tempo da questão  
 
Habilidades   
1º Questão  
utilizou corretamente a calculadora  
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analisou e sentenciou o problema     
refletiu sobre a resposta da primeira construindo assim a segunda            
2º Questão      
utilizou corretamente a calculadora  
analisou e sentenciou o problema     
refletiu sobre a sua atuação  
 
Atitudes   
não perguntou sobre a 1º questão 
questionou sobre a 2º questão    
concentrou-se convenientemente  
não ficou passivo diante das questões   
apresentou a resposta da 1º questão com clareza e organização   

 

Embora identificassem os procedimentos, habilidades e atitudes que 

poderiam ser usados como critérios na prova aplicada, nem sempre os participantes 

conseguiam fazer a distinção entre esses aspectos , dificultando uma maior clareza 

na explicitação dos critérios.  

 

 

IV – Instrumentos de avaliação 

O entendimento sobre instrumentos de avaliação também apareceu nas 

mensagens do Mural Virtual como resposta a segunda atividade, que tinha como um 

dos tópicos a ser abordado essa questão. Assim, tivemos mensagens que 

procuravam definir instrumentos de avaliação: 

•  Rogério em 17-jun-2005 (16:38h)       
Os instrumentos de avaliação (testes, exames, provas) são elementos que 
retratam apenas um momento determinado do processo educativo. [...] 
 
•  Rogério em 24-jun-2005 (9:55h) 
Instrumentos: é o veículo através do qual o aluno é avaliado (testes, provas, 
trabalhos) 
 
•  Ilza em 20-jun-2005 (14:15h) 
Visualisando os instrumentos como sendo os meios ou métodos utilizados  
para se obter uma medida da aprendizagem, podemos classificar o teste, 
exame ou prova como sendo um mero exemplo de instrumento que pode 
ser usado no processo avaliativo além de muitos outros e não como sendo 
a  
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própria avaliação. [...] 

 

Em outras mensagens os professores apresentavam exemplos de alguns 

instrumentos de avaliação, muitas vezes associados ao tipo de avaliação que 

poderia ser adotada: 

•  Washington em 17-jun-2005 (8:54h)    
Instrumentos: Testes, prova, seminários, participação, exames. 
 
•  Júlio em 17-jun-2005 (19:36h) 
Tipos de Avaliação   
[...]Instrumentos na Avaliação diagnóstica: Pré-teste, ficha de observação. 
[...]Instrumentos da Avaliação Formativa: Observações, exercícios, 
questionários, pesquisas.  
[...]Instrumentos da Avaliação Somativa: Provas objetivas e Provas 
subjetivas.  
 
•  Luana em 18-jun-2005 (9:7h) 
1. Avaliação somativa                                 
Os instrumentos utilizados nesta ocasião limitam-se às vários tipos de 
provas: oral, escrita, objetiva, dissertativa, com ou sem consulta, etc. Tudo é 
analisado em função do acerto, só ele é admitido e serve de base para 
medir o conhecimento do aluno, traduzindo-o em notas o que permite uma 
classificação em bom, médio ou insuficiente.  
Caso o professor se detém apenas a esta forma de avaliação, não há 
nenhum tipo de compromisso com o aluno no sentido de fazer com que ele 
sai de sua situação desconfortável, caso for. Todos são obrigados a ter um 
mesmo ritmo, a mesma capacidade. 
 2. Avaliação diagnóstica  
Neste tipo de avaliação a variedade de instrumentos utilizados se amplia.  
As provas, já citadas no item anterior, não são simplesmente banidas, mas 
vão receber um olhar diferente: o erro ganha mais importância do que o 
acerto. O erro torna-se matéria-prima para descobrir quais as causas do 
mesmo. Além demais, são propostos trabalhos para o aluno: individual ou 
em grupo, seminários, pesquisas que são apresentadas para a turma toda, 
debates, produções de textos, etc. Estas atividades possibilitam ao aluno 
não só produzir e construir conhecimento, habilidades e atitudes como 
expressá-los. Existem ainda outros instrumentos como: a participação em 
sala de aula, em projetos de pesquisa ou de ensino, o estudo em casa e a 
auto-avaliação. O educando torna-se sujeito ativo no processo e fornece 
elementos que irão orientar o professor para auxiliá-lo no seu crescimento e 
no seu avanço. 
3. Avaliação formativa     
[...] O aluno é observado e acompanhado o tempo todo e de forma 
sistemática (fichas de observação, lista de verificação, etc.): as suas 
produções em diversas situações de aprendizagem, os trabalhos individuais 
ou em grupo, os momentos de diálogo com o professor e inclui a 
possibilidade de uma auto-avaliação.  
Instrumentos de avaliação: Provas: avaliação escrita, oral, em grupo, 
prática, prova - dissertativa / objetiva, prova com ou/sem consulta. 
Trabalhos: trabalhos em grupo ou de pesquisa com apresentação de 
resultados, reunirem respostas como responder perguntas em grupo, 
elaborar materiais didáticos, seminários, debates, produção de textos etc. 
Outros instrumentos: auto-avaliação, avaliação diagnosticar a participação 
nas aulas, participação em projetos de ensino/pesquisa, estudo de casa, 



189 

 

outro instrumento é o aluno produzir e expressar o seu conhecimento, 
habilidades e atitudes adquiridas.   
 
 

Além dos instrumentos para avaliação da aprendizagem houve também 

sugestão de instrumentos que auxiliam o professor na tarefa avaliativa, que serviria 

como uma espécie de controle do desenvolvimento da turma, dos objetivos atingidos 

e das tarefas realizadas: 

•  Aldo em 18-jun-2005 (18:15h)  
[...] Elaborar uma ficha para o mapeamento do desenvolvimento de atitudes 
do educando: como procurar resolver problemas por seus próprios meios, 
se usa estratégias criativas ou apenas as convencionais, justificar as 
respostas obtidas, participar dos trabalhos em grupo, comunicarem as suas 
respostas com clareza. 
 
 

Um outro aspecto observado foi a ênfase na diversificação dos 

instrumentos de avaliação, não só pela limitação de cada um – por isso a escolha 

deve ser com base nos objetivos, nos critérios adotados, no que se deseja avaliar 

com tal instrumento – mas também pelo fato da adoção de vários instrumentos de 

avaliação possibilitar uma avaliação mais processual, avaliando em diferentes 

momentos da aprendizagem e de várias formas: 

•  Jamesson em 17-jun-2005 (16:2h)   
Dessas modalidades, a ênfase recai sobre a diagnóstica porque  
segundo LUCKESI(1998) ela (...)deverá ser assumida como um instrumento 
de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, 
tendo em vista tomar decisões suficientes e satifatórias para que possa 
avançar no seu processo de aprendizagem (p. 81). È bom salientar que 
essa tomada de decisões só tem validade, se o professor utilizar uma 
diversidade de instrumentos, como seminários, debates, produção de 
textos, auto-avaliação, pesquisa, prova dissertativa e objetiva, 
participação nas aulas, estudo de caso, dentre outros. Para Oliveira 
(2001) essa diversidade de instrumentos possibilita ao aluno produzir e 
expressar conhecimentos, habilidades e atitudes. O ato de avaliar requer do 
professor utilizar critérios claros e objetivos  
 
•  Rogério em 17-jun-2005 (16:38h)     
[...]Portanto, a utilização de diversos instrumentos avaliativos é 
imprescindível para identificar a evolução do aluno continuamente, como 
também a análise dos erros e estratégias usadas pelos alunos no 
desenvolvimento das atividades. Tudo isso vai orientar a prática do 
professor durante o seu trabalho. 
 
  

Uma outra atividade enviada para o Mural Virtual e que possibilitou 
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perceber o entendimento sobre instrumentos de avaliação também foi a atividade de 

tutoria, comentada na categoria anterior. Nesta  atividade os professores usavam 

dois instrumentos de avaliação (o aluno escolhido fazia uma prova escrita e depois 

era entrevistado) e após a aplicação de cada instrumento os professores davam um 

parecer para, por fim, comparar os dois instrumentos utilizados. Dessa forma, 

encontramos nas mensagens as características, semelhanças e diferenças 

observadas nos instrumentos adotados, como nas mensagens as seguir: 

•  Jonatas em 24-jun-2005 (19:44h)  
Comparar o parecer da avaliação escrita e o parecer da entrevista a 
respeito das questões propostas. 
Através do parecer dado para cada etapa da aplicação da atividade prática  
é possível perceber algumas semelhanças nos relatos, como por exemplo, 
a de que o aluno demonstrou um raciocínio de desenvolvimento lógico tanto 
na prova escrita quanto na sua expressão oral sob como resolveu a 
questão, porém nos dois momentos cometeu o mesmo equivoco de não 
perceber que o direcionamento da questão estava voltado para uma 
solução que permitia ser usada em diversos momentos e em outras 
situações, ou seja, a habilidade de previsão e generalização de múltiplas 
condições ainda está em formação. No entanto, apenas no momento que o 
aluno usou da oralidade para explicar seu desempenho é que podemos 
perceber com clareza quais os pontos que ainda dever ser trabalhados, 
observação que na prova escrita fica a desejar porque nela nós só 
analisamos números e os resultados são frios pois limita-se a uma 
quantificação para a situação proposta; somente através da expressão oral 
é que podemos perceber qual foi a linha de pensamento adotada para 
chegar a um resultado e assim identificar com clareza onde de fato o aluno 
precisa ser trabalhado.  
O que de fato difere é a conduta do aluno, enquanto na prova escrita 
limitou-se a utilização de uma fórmula matemática para resolver a situação 
problema que lhe foi proposto, quando teve a oportunidade de pronunciar - 
se sobre as questões demonstrou a angustia que sentiu ao ver que na 
prova “na sua óptica” não lhe foram fornecidos subsídios suficientes para 
uma conclusão e dessa forma utilizou o argumento da experimentação e 
assim buscou explicar como chegou ao resultado final que no seu ponto de 
vista estava correto e justificou “para a condição que eu criei a questão está 
correta”. A problemática é que analisando somente a prova escrita a 
questão resolvida não atende os objetivos que foram traçados para a 
avaliação, mas do ponto de vista justificado pelo aluno para resolvera a 
primeira questão não podemos dizer que ele está errado, uma vez que para 
a condição criada e explicada por ele de fato ocorre uma veracidade.           
DIFERENÇA ENTRE OS MÉTODOS UTILIZADOS                                        
PROVA ESCRITA     
Tempo limitado para resolução 
Analise da quantificação da situação 
Repostas deixadas no papel para correção 
Ponto de vista do professor 
Medida de conhecimento por uma nota de acordo com o que está escrito         
PROVA ORAL      
Tempo livre para explicação 
Justificativa para a solução encontrada  
Argumentação sobre a resolução da questão  
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Ponto de vista do aluno 
Conceito ou juízo de valor sobre uma justificativa de conduta. 
 
 

Nota-se neste caso que a entrevista possibilitou uma avaliação mais 

apurada do desempenho do aluno na prova realizada, podendo identificar não só as 

razões das dificuldades e dos êxitos (como no exemplo a seguir em que o aluno não 

teve dificuldade em resolver a questão porque já era conhecida) como também os 

sentimentos que afloraram ao desenvolver  a prova, as dificuldades enfrentadas e 

suas implicações para os resultados encontrados. Nessa perspectiva a entrevista foi 

compreendida como um instrumento que pode complementar a avaliação feita por 

meio de outro instrumento, como no caso da prova escrita: 

 

•  André em 25-jun-2005 (21:4h)                      
 [...] 7º Entreviste o aluno pedindo que ele explique apenas como resolveu a 
questão, caso ele deixou em branco, pergunte se ele não saberia resolver e 
o porque não resolveu. 
A entrevista aconteceu 20 (vinte) minutos após o término da prova, no 
mesmo colégio e na mesma sala em que foi aplicada a prova.   
Sobre a 1º questão 
Adriano da Silva, afirmou que já conhecia a questão, não tendo dificuldades 
para a solução da mesma e que como trabalhava com números em um 
banco, isso facilitou mais ainda.   
Sobre a 2º questão  
André do Nascimento, disse ter lido umas cinco vezes o problema, numa 
tentativa de montar um esquema que resolvesse a questão, afirmou ainda 
que isso foi prejudicado por que gostaria de aplicar uma função, mas, não 
lembrava. Assim concentrou toda a atenção na montagem do esquema e 
que faltando apenas alguns minutos observou que havia alguma coisa 
errada, mas, não sabia o que, conferiu todos os cálculos e estavam certos. 
Porém observava que aquele esquema levaria muito tempo ou mesmo não 
conseguiria resolver a questão.  
 
9º Compare os dois pareceres. Em que diferem?  
Na verdade eles não se diferem, eles se complementam num instante 
em que um serve para ajudar ao outro numa avaliação mais completa e 
entender dessa forma o estado de aprendizagem e desenvolvimento em 
que o aluno se encontra. 
11º Qual a diferença entre os instrumentos utilizados?  
A diferença básica é que no instrumento escrito o aluno teve que 
sistematizar todo o conhecimento, deixando-o restrito a apenas a utilização 
de cálculos, fórmulas e estratégias e na oralidade o aluno ficou mais solto 
podendo apresentar mais aspectos que ajudaram na compreensão e como 
conseguinte na avaliação.  
 
•  Gabriela Maurício de Pontes em 25-jun-2005 (22:48h)  
[...] O meu parecer é que a referida aluna não demonstrou conhecimento 
dos conceitos básicos das fórmulas utilizadas na questão, nem dos valores 
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relativos aos elementos químicos existentes nas mesmas. Não 
demonstrando também habilidade em desenvolver cálculos, pré-requisitos 
para resolução do problema. 
Ao ser entrevistada, a aluna confirmou o meu parecer anterior, quando 
apresenta as seguintes respostas: “Não estou segura dos valores de cada 
elemento químico contido nas fórmulas; se soubesse poderia resolver a 
equação”. Em relação à questão “2”, a aluna afirma não ter conhecimento 
da substância que contém a graxa, que proporciona a diminuição da 
corrosão.    A aluna ainda faz o seguinte comentário: nunca participei de 
experiências práticas, e sim de conteúdos, fórmulas e teorias contidas nos 
livros e conclui dizendo: “tenho dificuldade em decorar estas formulas”.  
Comparando os dois pareceres acerca da avaliação escrita e da entrevista, 
percebe-se a importância de diferentes instrumentos de avaliação, quando 
através da entrevista as informações foram mais satisfatórias 
proporcionando compreender as dificuldades da aluna para um posterior 
replanejamento e utilização de situações práticas que favoreçam o 
desenvolvimento de habilidades, construção de conceitos e formação de 
atitudes.      

 

Observa-se nessas mensagens sobre o resultado da atividade de tutoria 

que a comparação do desempenho do aluno na prova escrita e na entrevista auxiliou 

a identificar as características de cada instrumento e sua função.  

 

 

V – Avaliação e EaD 

No tocante à avaliação da aprendizagem, especificamente no contexto da 

EaD, as mensagens do Mural Virtual que se reportavam a esse tema eram em 

respostas às atividades 4, 5 e 6 que levantavam questões sobre os desafios de 

avaliar a distância e as exigências legais para a avaliação nessa modalidade. Por 

ser um tema polêmico e com muitas informações, as respostas eram em sua maioria 

extensas, o que dificultou uma possível discussão no Mural Virtual, que era nosso 

propósito inicial. No entanto, foi possível identificar com maior clareza a 

compreensão dos professores sobre diversos aspectos relacionados a esse tema, 

conforme apresentaremos a seguir. 
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Um dos aspectos observados foi o entendimento da avaliação da 

aprendizagem na EaD como um dos principais elementos para garantir a qualidade 

dos cursos nessa modalidade.  

•  Mirian em 26-jun-2005 (16:48h)    
Reconhecendo na avaliação um dos aspectos fundamentais para a 
qualidade de um processo de ensino e aprendizagem [...] 
 
•  Rogério em 20-jun-2005 (17:54h)                              
[...] O grande desafio é como operacionalizar essa modalidade de ensino 
privilegiando a obtenção de resultados onde a qualidade é um componente 
imprescindível principalmente no tocante a avaliação da aprendizagem.  
Diante da grande preocupação das comunidades educativas em relação a 
proliferação de cursos superiores na modalidade EAD e principalmente com 
projetos de cursos voltados para a formação de professores, sentimos a 
necessidade de refletirmos sobre as condições necessárias para a 
realização de cursos que contemplem a qualidade. Nessa perspectiva, a 
avaliação contínua e abrangente se faz presente como uma das exigências 
necessárias visando ao sucesso da modalidade. 

 

Como em uma das atividades eram questionados sobre o papel da 

avaliação na EaD, muitas mensagens respondiam a esse questionamento e 

salientavam alguns aspectos que devem ser iguais para a avaliação em qualquer 

modalidade como, por exemplo, a definição e explicitação de critérios de acordo com 

os objetivos ou a importância do uso de uma diversidade de instrumentos de 

avaliação: 

•  Júlio em 21-jun-2005 (13:28h)  
A avaliação na EAD não é muito diferente da avaliação na educação 
presencial se soubermos utilizar os recursos disponíveis nos ambientes 
virtuais da EAD. No processo ensino-aprendizagem, muitas vezes 
poderemos obter mais informações a respeito do desenvolvimento do aluno 
do que na Educação presencial.  
 
•  Washington em 24-jun-2005 (10:28h) 
-Papel da avaliação na aEAD: 
Diagnosticar e avaliar a aprendizagem escrita e oral através do ambiente 
virtual considerado o principal suporte de ligação para o ensino e a 
aprendizagem a distância. 

 

Em se tratando de avaliar a aprendizagem em um curso a distância um 

dos primeiros desafios a enfrentar é a adaptação à essa “nova” modalidade, que 

embora já exista à décadas para muitos (professores e alunos) é um novo contexto 
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de ensino e de aprendizagem, que deve atender a novas necessidades, novas 

regras, além de abrir um leque de possibilidades de apoio tecnológico nem sempre 

conhecidas ou acessíveis aos professores e alunos da EaD: 

•  Jonatas em 21-jun-2005 (14:17h) 
[...]Como tudo que é novo gera receios, dúvidas, dificuldades de adaptação, 
etc, nós teremos que nos enquadramos numa nova proposta de construção 
de um modelo de avaliação de alunos no Ensino a Distância, utilizando a 
tecnologia e o acesso à internet.  
 
•  Aldo em 23-jun-2005 (1:34h)  
[...] Um outro desafio são os alunos terem o uso da tecnologia e o acesso á 
internet. Mas por estes motivos não pode deixa de ser avaliado, porque 
existem outros recursos que permitem a gerência da avaliação como: 
registro de notas, troca de mensagens, glossário, relatórios etc.       
Percebe–se que os desafios para a avaliação no Ensino a Distância, são 
muitos e o principal deles é a tecnologia e o acesso a internet, porque 
muitos dos alunos trabalham dois turnos, outros não tem recursos 
financeiros para o uso próprio de um computador, para acompanha e 
desenvolver suas atividades, participar do pate-papo, chats, fóruns e 
encaminhar as tarefas avaliativa nos prazos estabelecidos pela 
Universidade.    

 

Na educação on-line a adaptação ao AVEA adotado é um dos principais 

desafios apontados pelos professores. O domínio das potencialidades do AVEA 

adotado não só contribui para um processo de avaliação contínua como também 

possibilita o “estar junto virtual” , essencial em um curso a distância, principalmente 

para o processo avaliativo. As ferramentas de interação do AVEA possibilitam na só 

minimizar a distância geográfica entre os participantes como também conhecer uns 

aos outros (e o professor a seus alunos) em decorrência das interações realizadas 

no ambiente, podendo assim contribuir como alternativa para o problema da 

credibilidade tão enfatizado quando se trata de ensino a distância: 

•  André em 22-jun-2005 (2:33h)                       
[...]Trabalhar em ambiente on-line de EAD é um grande desafio para 
professor e aluno, esses tendo que se adaptar a um novo sistema de 
ensino, como afirma Sandra Santos e Verônica Gitirana no texto 2 “ Não é 
só mudar do presencial para o virtual, está em jogo uma nova cultura, onde 
o aluno desempenha cada vez mais um papel ativo e autônomo no 
processo educativo e tanto aluno quanto professor precisam se adaptar a 
essa nova concepção de educação (...)”. [...] A forma que EAD tem se 
apresentado inicialmente se torna uma dificuldade já que as cobranças, os 
desafios e as novidades parecem quererem andar juntas com a velocidade 
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das informações nesse ambiente virtual. Assim, preciso ter atitudes que me 
levem a um posicionamento e esse a uma estratégia de superação e 
motivação para essa nova realidade. Motivação e Superação na EAD são 
palavras que não podem ser esquecidas, nem que você precise voltar à pré-
escola, como disse WILSON AZEVEDO “Pode estar num passado muito 
distante de nossas carreiras escolares a lembrança do momento em que 
vimos um quadro de giz pela primeira vez. Em um determinado período 
deste passado todo um trabalho foi desenvolvido no sentido de nos preparar 
para um ambiente educacional - a sala de aula presencial - no qual 
aprendemos a nos posicionar, a nos comportar, a agir e a reagir. Hoje, 
muito além do jardim de infância, somos colocados diante do desafio de 
fazer um trabalho semelhante, preparando alunos e professores para os 
novos ambientes criados pela aplicação das novas tecnologias à educação. 
Precisamos de uma espécie de "pré-escola virtual". 
 
•  Joel em 22-jun-2005 (21:18h) 
[...] Quanto à avaliação na EAD, sabemos o quanto é difícil lidar com algo 
tão recente, a falta de manuseio e a dificuldade de adaptação retardam a 
interatividade.  
 
•  Luana em 22-jun-2005 (22:43h)  
Avaliar nas aulas presenciais já é algo complicado e tem interpretações das 
mais variadas. Assim fica fácil entender que o processo avaliativo de 
atividades de estudo no espaço virtual apresenta muitos desafios. A meu 
ver, o maior deles é que o espaço virtual ainda é pouco familiar, embora não 
me faltam esforços para chegar a um domínio cada vez maior.  
 

 

A questão da credibilidade também foi mencionada quando os 

professores discutiram sobre a exigência legal da prova presencial nos cursos a 

distância. Nas mensagens observamos que os professores reproduziam o trecho do 

Decreto  3.494/98 que faz essa exigência e enfatizavam sobre a importância de não 

reduzir a avaliação da aprendizagem ao resultado dessa prova, valorizando assim a 

avaliação do processo, a avaliação contínua, proposta nos Referenciais de 

Qualidade para Cursos a Distância: 

•  Rogério em 25-jun-2005 (10:42h)    
 (Art.7°,LDB)- A avaliação de rendimento do aluno como fins de promoção, 
certificação ou diplomação, será realizado através de exames presenciais, 
de responsabilidade da instituição credenciada para ministrar o curso que 
também será responsável pelos critérios e procedimentos para os referidos 
fins  
 
 

Além da credibilidade, os professores apontam outros desafios da EaD 

que interferem na prática avaliativa como, por exemplo, o estudo individualizado, o 

isolamento do aluno provocado pela distância, a necessidade de uma ação 
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constante do professor e do tutor no acompanhamento dos alunos.  A referência do 

modelo presencial é muito forte e traz consigo a idéia de que é necessário a 

presença para obter o sucesso da aprendizagem: 

•  Jonatas em 21-jun-2005 (14:17h) 
[...] Para muitos a avaliação de um curso realizado a distância não teria a 
credibilidade da certeza que o aluno está de fato realizando as atividades, 
outro problema é o limitado acesso ao mundo cibernético da internet, 
mesmo o EAD sendo um estudo globalizado ao mesmo tempo é 
individualizado, em virtude de todos interagirem, discutirem e exporem seus 
pontos de vistas nos chats, murais virtual, fórum, bate-papo com ou sem o 
professor etc, isto é feito muitas vezes da sua casa onde você encontra-se 
sozinho do ponto de vista presencial. Uma sala de aula virtual não tem 
dimensões limitadas, mas seus integrantes limitam-se a parafernália que 
compõem o computador. Mesmo assim o agente de avaliação terá como 
função identificar problemas no aprendizado do aluno, através das 
informações que são trocadas pela internet e precisa reconhecer quando o 
aluno está precisando de ajuda ou então quando a estratégia de ensino não 
corresponde ao seu perfil.  
 
•  Bruno em 22-jun-2005 (6:8h) 
Há, em princípio, dificuldades comuns a todas as disciplinas, pois que 
derivadas do próprio meio a ser utilizado: a Internet. O primeiro e mais 
grave é o alheamento e conseqüente distanciamento. Não confundir com 
distância. Esse problema só será minimizado se houver um propósito firme 
e uma real tentativa de humanizar as relações entre os agentes -
professores, tutores, alunos. O ensino a distância mediada por computador, 
cremos, falhará se não se estabelecer uma relação empática entre os 
agentes. Para tanto são necessárias da parte de todos, mas principalmente 
dos tutores e professores, algumas atitudes, a saber: rapidez e constância 
nos contatos (no envio de tarefas e no retorno aos questionamentos) 
fazendo uso, inclusive, de outros meios (telefone, p. ex.) e sinceridade nas 
avaliações (tanto com respeito à produção do aluno quanto à situação 
própria da pessoa, o que é, talvez, mais importante). É imprescindível tentar 
compreender o comportamento do outro para sugerir mudanças, se for o 
caso, de rumos. A EAD mediada por computador exige este comportamento 
da parte do tutor. Se não houver empatia entre os agentes, a primeira e 
mais grave conseqüência é o desinteresse por parte do aluno. Depois, se 
tornará quase impossível saber se é mesmo aquele aluno que está sendo 
avaliado, sem se utilizar a avaliação presencial.  
 
•  Joel em 22-jun-2005 (21:18h) 
Uma das propostas fundamentais é a consolidação de um modelo de 
avaliação para alunos na EAD, que consiga adaptar o processo de 
aprendizagem do aluno presencial no contexto da EAD. Por exemplo, como 
lidar com a timidez do aluno usando chats, se sentindo inibido com a 
riqueza oferecida pelas tecnologias de rede e adotam posturas pouco 
interativas? E a interpretação do professor com relação à certa dúvida de 
um aluno, será compatível com a dele? Ou seja, é essencial a organização 
das atividades de planejamento, elaboração e disponibilização de materiais  
didáticos, que facilitem a auto-avaliação e o tutoramento. Como saber se 
realmente é o aluno que está participando na EAD? É esta e outras 
interrogações que a seriedade, responsabilidade e o compromisso do aluno 
estão em jogo.  
 
•  Ivan em 26-jun-2005 (18:47h)                 [...]Ao analisarmos as 
transcrições mencionadas fica difícil compreendermos o motivo pelo qual as 
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avaliações na educação a distância ainda seguem os mesmos critérios da 
educação presencial. O “estar presente” é imposto ao imaginário coletivo 
como algo que garante o bom funcionamento ou o sucesso das práticas de 
ensino. Caso tivéssemos uma educação a distância  
e surgisse a possibilidade de trabalharmos uma educação presencial, 
estaríamos discutindo, da mesma forma, a viabilidade ou não de sua 
adoção. Ao que parece, a resistência ao ensino a distância centra-se na 
dificuldade que temos de romper com os antigos paradigmas.[...] 

 

Se por um lado temos a exigência legal de provas presenciais nos cursos 

a distância por outro temos a flexibilidade da não obrigatoriedade da presença nos 

cursos dessa modalidade. Sobre este aspecto pedimos a opinião dos professores de 

como a presença poderia ser controlada na EaD e foi constante nas mensagens a 

reprodução do trecho da LDB que prevê essa flexibilidade e sugestões de como 

podemos lidar com essa questão na EaD. Todas as sugestões convergiam para  um 

controle da realização das tarefas, das participações (síncronas e assíncronas) no 

ambiente virtual, além das atividades que envolvem a presença do aluno ( como os 

encontros com os tutores e as provas presenciais), ou seja, um acompanhamento 

das atividades previstas no curso, seja nos encontros presenciais ou a distância, 

pode substituir o controle da presença: 

 

•  Washington de Brito em 24-jun-2005 (10:10h) 
No meu ponto de vista para substituir o controle de presença, podemos 
trabalhar o espaço virtual, ou seja os recursos tecnológicos, atribuição de 
atividades acompanhadas pelo professor, previamente estabelecidas para o 
cumprimento das tarefas, através dos meios disponíveis como: mural virtual, 
central de documentos, bate-papo com tira-dúvidas de modo geral uso da 
internet.  
 
•  Rogério em 25-jun-2005 (10:42h)    
 (Art.7°,LDB)- "A avaliação de rendimento do aluno como fins de promoção, 
certificação ou diplomação, será realizado através de exames presenciais, 
de responsabilidade da instituição credenciada para ministrar o curso que 
também será responsável pelos critérios e procedimentos para os referidos 
fins. 
 
•  Eduardo  em 25-jun-2005 (14:47h) 
Na minha opinião não é preciso a substituição no controle das presenças, 
pois a participação dos alunos em chats, fóruns, sala de bate papo, e-mail e 
sala virtual é suficiente para o professor acompanhar a presença do aluno.  
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•  Jamesson em 25-jun-2005 (8:15h)  
Na educação presencial o controle de presença é rígido, porque o aluno 
assume a obrigação de estar na sala de aula de segunda a sexta-feira, em 
horários pré-estabelecidos; no ensino a distância essa rigidez é flexiva 
porque esse controle de presença pode ocorrer de diversas formas, como 
por exemplo: o aluno pode estar em casa, mas frequentar uma sala de bate 
papo, o que caracteriza sua presença na programação da disciplina que 
estar inscrito. além disso, o aluno do curso, quando mantém um diálogo 
virtual através de e-mails. O controle de presença pode ser feito através de 
uma ficha de acompanhamento elaborada pelo professor e o tutor. 
 

 

Nota-se que para o controle da presença o AVEA assume um importante 

papel, pois o mesmo pode conter ferramentas como relatórios que auxiliam o 

acompanhamento da participação de cada aluno, contribuindo também para o 

processo avaliativo.  

Quanto ao papel do tutor os professores consideravam-no fundamental, 

uma vez que ele pode auxiliar os alunos na familiarização com o ambiente virtual 

como também incentivar o seu uso. No tocante à avaliação, os professores 

reconhecem que o tutor pode contribuir para a avaliação da aprendizagem dos 

alunos por meio de atividades que podem ser propostas nos encontros presenciais 

com os alunos. Além da avaliação do tutor, os professores reforçam que a avaliação 

deve ser feita pelo professor da disciplina bem como pelos próprios alunos, por meio 

de auto-avaliações: 

•  Bruno em 22-jun-2005 (6:8h) 
Outro desafio importante é conseguir que o aluno faça constantes auto-
avaliações. A partir daí será mais fácil identificar, p. ex., o grau de 
perseverança, esforço e disciplina do aluno ou avaliar sua capacidade para 
elaborar estratégias diferenciadas nas resoluções das questões oferecidas.   
 
•  Luana em 22-jun-2005 (22:43h)  
Os instrumentos para avaliar são muitos, mas para poder acompanhar a 
construção do conhecimento do aluno é necessário: que se estabeleça 
desde o início uma relação estreita, aberta e de confiança entre o tutor e o 
aluno; que o material enviado para apreciação seja analisado com maior 
brevidade possível, possibilitando logo os devidos reajustes caso for 
preciso; que haja um incentivo constante para a entrega das atividades 
(simulados, relatórios, projetos, etc.) dentro prazo estabelecido, mas, ao 
mesmo tempo respeitando o ritmo individual de cada um. 
 
•  Mirian em 23-jun-2005 (10:49h) 
Acredito que o diálogo em grupo promove troca de idéias e o aprendizado 
mútuo. Mas esse não deve ser o único instrumento utilizado, pois o aluno 
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precisa ser avaliado pelo professor da disciplina em estudo, o mesmo terá 
uma interação com o aluno através de sua sala virtual onde, segundo 
GOMES ( ibid ) algumas das dificuldades encontradas na avaliação diz 
respeito ao comprimento de prazos para a entrega e/ou apresentação de 
atividades, resistência ao uso do ambiente virtual, o acesso à internet e 
como medir a participação dos alunos. Para que essas dificuldades sejam 
superadas, surge o maior desafio do tutor; pois cabe a ele incentivar e 
orientar o aluno para o comprimento de suas tarefas em tempo hábil e 
prazos estipulados. Podemos também propor uma auto-avaliação do aluno 
fornecendo alguns elementos que possa diagnosticar suas dificuldades, 
como por exemplo: 
§ Qual foi o assunto mais importante que você aprendeu esta semana?         
§ Como você se sente em relação aos estudos de matemática na EAD?           
§ Em que podemos melhorar para que possa obter um bom desempenho na 
sua construção do saber?  
Ao decorrer do curso poderá surgir novas idéias e novos desafios. 
 
•  Mirian em 26-jun-2005 (16:48h)    
Mais que uma formalidade legal, a avaliação deve permitir ao aluno sentir-
se seguro quanto aos resultados que vai alcançando no processo de 
ensino-aprendizagem. A avaliação do aluno feita pelo professor deve 
somar-se à auto-avaliação, que auxilia o estudante a tornar-se mais 
autônomo, responsável, crítico, capaz de desenvolver sua independência 
intelectual. 

 

A auto-avaliação é importante, pois os alunos participam do processo 

avaliativo e com isso são chamados a reconhecer em que aspectos precisam 

investir mais. Essa tomada de consciência é importante inclusive para uma melhor 

organização do seu tempo de dedicação ao curso. A administração do tempo de 

estudo pelos alunos foi um dos aspectos discutidos pelos professores que implica 

diretamente na avaliação da aprendizagem.  

A flexibilidade de horário, uma vez que são poucas atividades com 

horários predeterminados para sua realização, muitas vezes conduz a uma falsa 

idéia de que não é preciso reservar um tempo para o estudo e, como conseqüência, 

os alunos acabam tendo dificuldades para cumprir os prazos estabelecidos para a 

entrega de atividades prejudicando seu desempenho no curso. Assim, os 

professores ressaltaram a importância dos alunos respeitarem os prazos 

estabelecidos, bem como, os professores estipularem prazos possíveis de serem 

cumpridos, levando em consideração o perfil dos alunos. Alguns professores citaram 
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como exemplo a própria experiência no curso que estavam fazendo, revelando as 

dificuldades que estavam enfrentando para entregar as tarefas dentro do prazo: 

•  Rogério em 20-jun-2005 (17:54h)   
Um dos aspectos que me chamou a atenção em um dos estudos apontados 
o 2º texto (Os desafios da Avaliação da Aprendizagem Num Curso a 
Distância), foi o citado por GOMES em relação a algumas dificuldades 
encontradas na avaliação quanto ao cumprimento de prazos para a entrega 
e/ou apresentação de atividades; resistência ao uso do ambiente virtual; o 
acesso a internet e como medir a participação dos alunos. O próprio Curso 
de pós-Graduação em Tutoria em que estamos participando, confirma essa 
realidade: as agendas das disciplinas por exemplo, possuem prazos 
estreitos; os horários de bate-papos em salas virtuais muitas vezes não 
combinam com a agenda dos próprios alunos que estão trabalhando nos 
hórários em que se realizam, inviabilizando as participações e entrega das 
atividades nos prazos marcados. Nesses casos, o desafio é conciliar as 
necessidades individuais, objetivando a viabilizar o processo sem perder de 
vista os objetivos traçados e a qualidade. 
 
•  Joel em 22-jun-2005 (21:18h) 
Segundo (GOMES) algumas das dificuldades encontradas na avaliação diz 
respeito ao comprimento de prazos para entrega ou apresentação de 
atividades, existência ao uso do ambiente virtual, o acesso a internet e 
como medir a participação dos alunos, concordo com (GOMES) acho que a 
participação no chat e cumprimento de tarefas como: Simulado virtual, 
projetos, trabalhos, exercício, simpósio virtual, encontros presenciais, 
compartilhamento de material e auto-avaliação, tudo isso deve obedecer um  
prazo que não prejudique a qualidade do processo de aprendizagem na 
EAD.   
 
•  Eduardo em 22-jun-2005 (21:44h) 
Outro desafio é a autodisciplina, já que é o próprio aluno que gerência seu 
tempo de estudo, e uma das dificuldades é o cumprimento de prazos para a 
entrega das atividades, um bom exemplo disso é no nosso curso de tutoria, 
onde muitos dos nossos amigos, por motivos diversos atrasam as tarefas. 
 
•  Jorge em 24-jun-2005 (20:34h)     
Outra dificuldade, vista de um âmbito mais geral é o planejamento do tempo 
de estudo feito pelos próprios alunos, pois pode acontecer o acúmulo de 
atividades, fazendo com que dificulte o acompanhamento do curso por parte 
do aluno. 
 
•  Marcelo em 28-jun-2005 (16:13h)   
Uma possível dificuldade será cm relação a datas para entregar as 
atividades, será necessário que os tutores ajudem os alunos na organização 
de seus horários para estudos, pois estamos sentindo na pele essa 
dificuldade. 

 

Na atividade 5 os professores foram chamados a refletir sobre os 

possíveis desafios de avaliar a aprendizagem dos alunos em cursos a distância de 

sua área em específico. No entanto os professores, em sua maioria, indicaram 
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desafios de um modo geral, sendo que apenas 5 professores de matemática e 2 de 

química, revelaram preocupações da sua área em especial. 

•  Washington em 20-jun-2005 (15:8h) 
Para mim, os principais desafios para realização de uma avaliação em 
química é conscientizar o aluno da importância do ambiente virtual e que 
ele deve está em sintonia constante com esse espaço. Pois, dentro deste 
espaço, irão fazer parte alunos que nunca utilizaram ambiente virtual, ou 
por falta de interesse, ou dificuldade de acesso devido as condições 
financeiras ue está presente na maioria dos brasileiros. Será uma 
conscientização acompanhada de um treinamento do mesmo, para conduzí-
lo a prática e uso da tecnologia. Outrossim, esta avaliação será pautada na 
investigação dos conhecimentos anteriores e adquiridos para que sejam 
trabalhados os conteúdos e avaliados tanto no aspecto quantitativo 
quanto qualitativo, levando-se em considerações que o aluno em sua 
maioria também não dispõe de ambiente virtual para dá continuidade e 
desenvolver suas atividade fora do espaço virtual da universidade, ou seja, 
em casa, isso com certeza será mais desafio para avaliação, uma vez que 
estes também assumem jornadas de trabalho, sem um tempo 
considerável para está conectado a internet, gerando uma situação-
problema para o ensino e aprendizagem na EAD, no âmbito estrutural e 
avaliativo do curso. 
 
•  Jamesson em 20-jun-2005 (15:42h) 
[...]Outro desafio que aponto se refere a qualidade do ensino de 
matemática a distância. Sabemos que o conhecimento matemático está 
presente em toda atividade da vida contemporânea, utilizado para "codificar, 
ordenar, quantificar e interpretar compassos, taxas, dosagens, 
coordenadas, tensões, frequências e quantas outras variáveis houver" 
(PCNEM, p.211). Esse aspecto faz com que a maioria das pessoas 
acredite que só se aprende matemática com a presença do professor; 
por outro lado, esse saber ainda é considerado, por muitos, "um bicho 
papão". Diante do exposto, vale perguntar: qual o tratamento metodológico 
a ser dado num curso de matemática a distância? O que fazer para que os 
alunos que estão saindo do ensino presencial acreditem que na modalidade 
a distância pode aprender de forma prazerosa e com qualidade?  
 
•  Eduardo em 22-jun-2005 (21:44h) 
Acredito que vamos receber na EAD muitos alunos com dificuldades em 
matemática e manusear com as mídias,vai ser um desafio recuperar 
esses alunos para dar continuidade ao curso, para isso é preciso que haja 
incentivo por nossa parte e que isso não venha interferir negativamente na 
avaliação. 
 
•  Jorge em 24-jun-2005 (20:34h)     
No que diz respeito a avaliação contínua, temos em nossa mãos inúmeros 
instrumentos que facilitam a sua aplicação. Esse tipo de avaliação 
consiste em acompanhar a aprendizagem do aluno durante toda uma 
disciplina. No caso particular da licenciatura em Matemática, podemos 
prever que os alunos irão encontrar algumas dificuldades em interagir 
dentro dos ambientes virtuais em determinados assuntos que 
envolvam gráficos, equações e expressões que envolvam símbolos 
matemáticos. 
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Dos exemplos anteriores apenas o último caso consegue explicitar um 

desafio específico da sua área, no caso Matemática, referente à possível dificuldade 

de comunicação no AVEA usando a linguagem matemática. Em geral os professores 

mencionavam desafios que consideram específico de sua área de atuação mas tais 

desafios  são comuns a qualquer área.   

Outros  desafios da avaliação da aprendizagem na EaD destacados pelos 

professores tinham como referêncua os autores citados no texto recomendado para 

discussão e realização das tarefas.  

 

VI – Papel do tutor 

Ao refletir sobre os desafios da avaliação da aprendizagem na EaD 

muitos professores destacaram o papel do tutor nesse processo, reconhecendo-o 

como essencial não só para a avaliação presencial como também para a avaliação a 

distância, por isso antecipamos um pouco a discussão no item anterior. No entanto, 

na última tarefa solicitada aos professores selecionamos três temas para serem 

discutidos no fórum, dentre os quais o papel do tutor na EaD foi um deles. Dessa 

forma, tivemos várias mensagens no Mural Virtual que se referiam especificamente 

à função do tutor na EaD, que foi ressaltada como fundamental no desenvolvimento 

de um curso a distância, desempenhando o papel de um elo entre o professor da 

disciplina e os alunos do curso: 

•  Rogério  em 25-jun-2005 (10:42h) 
c) Papel do Tutor na EAD  
-assessorar o professor fazendo uma ponte entre este e o aluno no sentido 
de ajudar no processo de construção conjunta do conhecimento e da 
aprendizagem do aluno; 
 
•  André em 25-jun-2005 (13:43h) 
 Papel do tutor na EAD  
Buscar maneiras de acompanhar o desenvolvimento dos alunos, 
fornecendo feedback para os professores sobre o processo de 
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aprendizagem destes, auxiliando assim no processo de avaliação. 
 
•  Maurício em 25-jun-2005 (19:6h)  
- O papel do tutor na educação a distância é sem sombra de dúvidas muito 
importante pois servirá de ligação entre os alunos e os professores, 
encaminhara as tarefas dos alunos, tirar suas duvidas, aplicará as 
avaliações e terá que ser aquele que vai estar sempre tentando mostrar 
para o aluno uma motivação a mais  
 
•  Eduardo em 25-jun-2005 (14:50h) 
O papel do tutor é fazer a ponte entre o aluno e o professor, cabe ao tutor 
auxiliar o aluno nas tarefas e está em contato com o professor fazendo a 
ponte entre o presencial e a distância, caberá ao tutor participar da 
avaliação diagnóstica do aluno e nas decisões para uma melhor 
aprendizagem . 

 

Nessa perspectiva, os professores destacaram algumas das 

características que precisam fazer parte do perfil de um tutor para que ele tenha 

condições de atender as muitas atribuições que são de sua responsabilidade. Uma 

das funções mais citadas pelos professores foi a de estimular os alunos a 

participarem das atividades propostas no curso. Seguem alguns exemplos do perfil 

desse profissional e algumas das funções apontadas pelos professores: 

•  Edson em 24-jun-2005 (19:20h) 
Outra função na área da educação é a de tutor. Este profissional da 
educação está envolvido com atividades diferenciadas, sua incumbência 
envolve o papel de educador e professor ao mesmo tempo. O tutor é 
alguém que precisa ter domínio de conteúdo técnico-científico e, ao 
mesmo tempo habilidade para estimular a busca da resposta às 
dúvidas surgidas no próprio educando no processo de construção do 
conhecimento. No campo da educação à distância o termo tutoria tem 
sido utilizado com uma característica peculiar. “A tutoria é marcada pelo 
trabalho de estruturar os componentes de estudo, orientar, estimular e 
provocar o participante a construir o seu próprio saber, partindo do princípio 
de que não há resposta feita, a cada um compete ‘criar’ um pronunciamento 
marcadamente pessoal” (Emerenciano, 2001, 4). [...] O tutor deve estimular 
seus orientandos na busca do saber sobre o tema selecionado visando a 
apresentação de um posicionamento pessoal, envolvido pelo senso crítico e 
construtivo. [...] 
 
•  Oscar  em 27-jun-2005 (4:53h) 
[...] Nestas condições o tutor de posse de um bom material didático deve 
criar no aluno uma mentalidade de estudante responsável, onde ele nas 
suas interações sinta um clima de aula presencial e acredite mais do que 
tudo no valor dos conhecimentos adquiridos, através das cumprimento de 
suas tarefas 
 
•  Júlio em 27-jun-2005 (15:4h) 
c) Papel do tutor na EAD:  
. Orientar e reorientar a aprendizagem dos alunos; 
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. Ajudar no esclarecimento de dúvidas;                    

. Identificar as dificuldades dos alunos; 

. Sugerir novas leituras ou atividades;   

. Organizar as atividades de estudo em grupo;  

. Supervisionar a prática de oficinas ou laboratórios;  

. Incentivar os alunos ao prazer das descobertas;      

. Ajudar o aluno na organização dos horários, na maneira de estudar, na 
superação das dificuldades de ser um “aluno a distância” 
. Estimular o trabalho cooperativo. 

                                     

A expectativa de que seja possível viabilizar as diversas funções 

delegadas ao tutor foi manifestada de forma positiva por uma professora, ao 

destacar que a proposta de trabalhar com turmas reduzidas na EaD quando 

comparada ao ensino presencial propiciará melhores condições de trabalho: 

•  Mirian em19-jun-2005 (22:34h)   
Em relação a EAD acredito que isso é possível, eu como tutora serei 
responsável apenas por 20 alunos e isso contribui para uma aproximação 
maior entre tutor e aluno com condições para um acompanhamento grupal e 
também individual, dando uma atenção mais direta àqueles alunos com 
mais dificuldades.  
 
 

No que se refere  à avaliação foi salientado que o tutor pode contribuir 

não só na avaliação da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na disciplina como 

também na avaliação da participação dos alunos, sugerindo que nos encontros 

presenciais do tutor com os alunos possam ser realizadas, por exemplo, provas, 

trabalhos individuais e em grupos, além de auto-avaliação, como foi mencionado na 

categoria anterior: 

 

•  Mirian em 23-jun-2005 (10:49h)  
Na EAD, eu tutora em matemática preciso abraçar os desafios da avaliação 
criando mecanismo para que, essa, não fique a desejar e nem seja apenas 
um processo classificatório. Como o aluno precisa comparecer ao pólo pelo 
menos uma vez por semana, podemos propor-lhe que participe de trabalhos 
grupais. Neste momento o tutor poderá observá-lo através do diálogo com 
os colegas, registrando idéias como:  
§ A compreensão conceitual; 
§ A leitura e interpretação do texto matemático; 
§ A competência de ligar o saber matemático a contextos reais; entre 
outras.  
[...] Para que essas dificuldades sejam superadas, surge o maior desafio do 
tutor; pois cabe a ele incentivar e orientar o aluno para o comprimento de 
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suas tarefas em tempo hábil e prazos estipulados. Podemos também propor 
uma auto-avaliação do aluno fornecendo alguns elementos que possa 
diagnosticar suas dificuldades, como por exemplo: 
 
•  Aldo em 25-jun-2005 (22:38h)  
Caberá ao tutor realizar avaliações individuais e trabalho em grupo, 
buscando também avaliar a motivação e o desempenho do aluno; 
 
•  Luana em 28-jun-2005 (6:26h) 
[...]O próprio tutor é ponto-chave no processo avaliativo, já que é ele que 
tem contato direto e contínuo com os alunos. É importante, que as tarefas 
trazidas sejam analisadas com brevidade, e na medida do possível 
analisadas em conjunto: aluno- tutor / aluno – aluno, onde o aluno possa 
colocar suas argumentações e geralmente vai-se perceber onde devem ser 
feitas as eventuais complementações e ajustes. Cabe ao tutor manter um 
registro dos avanços do aluno para poder observar melhor seu verdadeiro 
potencial de crescimento.  

 

Embora as mensagens tivessem trechos corretos sobre funções do tutor e 

sua participação na avaliação, muitas das mensagens foram reproduções de trechos 

do texto fornecido para leitura e realização das tarefas, muitas vezes sem 

acréscimos, críticas ou comentários pessoais.  

 

VII – Desafios da prática avaliativa 

Nas mensagens do Mural Virtual também foi possível identificar duas 

mensagens que revelavam preocupações em como viabilizar as propostas de 

avaliação discutidas na disciplina. Um dos desafios apontados tem a ver com a 

grande carga horária que geralmente os professores possuem, impossibilitando 

sobrar tempo para se apropriarem das propostas de avaliação que estão sendo 

discutidas, bem como os instrumentos que podem contribuir para viabilizar tais 

propostas: 

•  Luana em 13-jun-2005 (17:49h) 
De acordo com o texto a avaliação é a parte mais importante dentro do 
processo ensino aprendizagem; é um meio e não um fim. É ela que vai 
definir as medidas que devem ser adotadas para que o aluno chega ao 
domínio, seja de conteúdos, seja de habilidades. Porém, a avaliação 
aplicada nas nossas salas de aula não se enquadram bem dentro 
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dessa visão, já que nos limitamos a avaliação somativa, atribuindo um 
valor numérico ao aluno no final do bimestre, conforme exige o sistema 
educacional. Bloom mostra que como avaliação existem também as 
modalidades diagnóstica, capaz de nos fornecer os elementos necessários 
para ajudar o aluno a avançar e a crescer;e formativa, feita a todo instante 
em relação as aprendizagens tanto nas dimensões conceitual, 
procedimental quanto atitudinal. Avaliar dessa forma exige uma nova 
concepção do processo, embora que o professor tem um grande leque 
de instrumentos a disposição, diante da urgência da mudança, o 
grande impecílio vem ser o fato da maioria dos colegas serem 
professores-taxistas,a falta de tempo para realmente se dedicar a nova 
forma.                                                          

 

Uma outra preocupação explicitada no fórum diz respeito a grande 

quantidade de alunos nas turmas. Na EaD as discussões eram em torno de uma 

proposta de avaliação contínua e diagnóstica. Entretanto, pela experiência advinda 

da  educação presencial, um dos grandes obstáculos para a realização desse tipo 

de avaliação é o número de alunos por turma, visto que dependendo da quantidade 

de alunos e da quantidade de turmas que o professor é responsável dificulta um 

acompanhamento mais individualizado da aprendizagem dos alunos: 

•  Mirian  em 19-jun-2005 (22:34h) 
Sobre a questão da avaliação vejo como coloquei, mas sabemos que no 
Brasil, principalmente no Ensino médio ela não funciona dessa maneira, 
muitas vezes por falta condições do professor. Por exemplo: Existe 
professores que trabalham com 20 turmas totalizando em média 35 alunos 
por turma, ou seja, um total de 700 alunos.Terá ele condições de fazer uma 
avaliação contínua e diagnóstica de cada aluno? 
 
 

Vale observar que os desafios a enfrentar que foram perceptíveis aos 

professores estão relacionados à problemas presentes na educação presencial mas 

que podem continuar na EaD pois envolvem mudanças que ultrapassam a 

disposição do professor querer mudar, requerem mudanças estruturais no sistema 

educacional. 

Na seqüência apresentamos a análise das dúvidas e confusões 

conceituais percebidas nas mensagens do Mural Virtual. 
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5.2.1.3. INDÍCIOS DE DÚVIDAS E CONFUSÕES CONCEITUAIS 

Adotando o mesmo processo descrito anteriormente, identificamos nas 

mensagens do fórum aquelas que nos davam vestígios de dificuldades na 

compreensão dos conceitos abordados, com base nas mesmas categorias adotadas 

anteriormente. Não encontramos indícios de dúvidas ou confusões conceituais 

apenas em relação a uma categoria (Avaliação e EaD). 

 

I - Concepções sobre avaliação 

Apenas quatro mensagens do Mural Virtual deram sinais de que o autor 

das mesmas ainda não tinha claro o conceito de avaliação e todas eram em 

resposta a primeira atividade referente ao entendimento inicial deles sobre avaliação 

da aprendizagem. Em uma delas o professor associa avaliação à elementos que 

permeiam o processo avaliativo como instrumento e análise crítica, revelando uma 

certa confusão conceitual nesse momento inicial do curso: 

•  Bruno em 13-jun-2005 (14:31h)  
Avaliação – (1) instrumento para medir o desempenho individual do aluno.      
2) análise crítica da capacidade cognitiva de um sujeito em determinado 
saber. 
 
 

Dois professores apresentaram uma mesma definição, interpretando a 

avaliação como um método que permite medir o quanto o aluno aprendeu em um 

período. Novamente temos uma confusão conceitual, entre procedimentos de uma 

avaliação da aprendizagem, medida de avaliação e o próprio conceito de avaliação:    

•  Jorge em 14-jun-2005 (18:1h) 
1ª tarefa- O que voçê entende por avaliação: 
A avaliação consiste em um método usado para medir o grau de 
aprendizagem de um determinado conteúdo ministrado em um 
determinado período.                                             
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•  Oscar em 15-jun-2005 (18:26h) 
Avaliação consiste em um método usado para medir o grau de 
aproveitamento dos alunos diante dos conteúdos lecionados.   

 

Uma terceira tentativa para definir avaliação usa o próprio verbo avaliar 

na definição, deixando clara a dificuldade inicial em expressar o que seria avaliar a 

aprendizagem. 

•  Juliana em 16-jun-2005 (20:58h) 
1- Sondagem  - O que você entende por avaliação? 
Avaliação é uma forma de avaliar o desenvolvimento do educando no 
processo ensino aprendizagem.E esta avaliação acontece de diferentes 
maneiras.  
 
 

Nota-se  nesses casos que os entendimentos apresentados neste  item 

referem-se a uma concepção inicial dos professores, em resposta a primeira tarefa, 

apresentando-se como concepções expressas de forma mais espontânea, sem 

influência das fontes de consulta, como em geral ocorria com as mensagens 

apresentadas no Mural Virtual. 

 

II – Medida de avaliação 

As dúvidas e dificuldades de compreensão sobre medida de avaliação 

apareceram em diversas mensagens do Mural Virtual que envolviam conceituação, 

discussão ou emprego desse conceito nas atividades propostas. Na segunda 

atividade, um dos elementos de avaliação que os professores precisavam explicar 

era medida de avaliação e observamos confusões conceituais com outros elementos 

como instrumentos de avaliação, possíveis critérios de avaliação, funções da 

avaliação como sendo a própria medida de avaliação: 

•  Eduardo em 17-jun-2005 (17:15h) 
Medida de Avaliação: Participação, testes, provas, assiduidade e outros 
aspectos que ajudem o aluno no processo de aprendizagem.                     
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•  Washington em 17-jun-2005 (9:3h)   
Medida de avaliação: Prova, testes, frequência, participação e outros 
aspectos que venham a engrandecer a aprendizagem dos alunos, levando-
os a um diagnóstico da prática desenvolvida durante o processo do ensino e  
aprendizagem.  
 
•  Wilson em 29-jun-2005 (21:53h)                   
Medidas de avaliação: Visto que temos uma diversidade de instrumentos de  
avaliação, o professor não deve se limitar a um ou outro método. Dessa 
forma, o professor deve avaliar qual a melhor medida para que possa 
ser feita uma avaliação justa sobre os conteúdos, tornando o processo 
educativo apropriados ao que se deseja avaliar.  
 
•  Anderson em 23-jun-2005 (17:16h)  
Tendo em vista o contexto sobre avaliação, ela deve ter uma 
conotação de medida com a função diagnóstica, de forma que seja 
contínua e haja um acompanhamento de todas as etapas do processo 
educativo; sendo assim o professor consegue atingir o que foi planejado, 
considerando todos os registros das etapas de forma avaliativa.  

                                                       

Nota-se que as vozes dos professores nas mensagens anteriores 

evidenciam que ainda não tinham clareza do conceito de medida de avaliação, pois 

apresentam exemplos de instrumentos de avaliação como sendo medida, usam o 

termo “a melhor medida” no sentido de “melhor forma, melhor maneira” para a 

explicação sobre medida de avaliação, ou ainda, apresentam uma interpretação de 

avaliação como sendo medida. 

A explicação para medida também foi apresentada segundo o contexto 

matemático, destacando a importância dos alunos aprenderem sobre medidas que 

devem ser estudadas pelos alunos, não discutindo medida no contexto da avaliação 

da aprendizagem: 

•  Aldo em 18-jun-2005 (18:15h)     
Medida de avaliação: Espera-se que o aluno saiba medir fazendo uso de 
unidades de grandezas que sejam adequadas ao atribuir em determinados 
conteúdos. O conhecimento e o uso dessas grandezas e os instrumentos 
são de grande valia para o desempenho do aluno, como também a 
familiarização com as situações do cotidiano. Outro aspecto a ser 
observado é a capacidade do aluno de realizar as tarefas através das 
estimativas de resoluções de medidas.    
 
 

Uma outra interpretação equivocada identificada foi o entendimento de 

que avaliar a aprendizagem e atribuir nota são ações indissociáveis, como se avaliar 
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fosse um ato de mensuração. Em discussão sobre a terceira atividade (da história 

em quadrinhos) quando chamados a refletir sobre se acaso fosse um docente 

agindo como o médico da história, dois professores pareceram entender que é dever 

do professor atribuir nota e o procedimento de obter uma média de várias notas, 

reconhecem como um procedimento correto, como se realmente fosse possível 

medir a aprendizagem dos alunos: 

•  Juliana em 19-jun-2005 (19:28h)                    
E se fosse um professor avaliando?  
À princípio o professor deve atribuir a nota, não somente como um 
produto final e sim,como um processo contínuo.E nesse processo 
devemos estar atentos aos procedimentos atitudinais,a compreensão ou 
seja,o aprender a aprender para não tornar-se algo tão abstrato como a 
atitude do médico.   
 
•  Oscar em 19-jun-2005 (1:18h)                             
E se fosse um professor... Avaliando a aprendizagem de um aluno?         
Relacionando neste caso a avaliação medica ao paciente com avaliação de 
um professor a um aluno a atitude teria sido correta o professor teria 
acompanhado o aluno fazendo vários exames (atividades) depois somadas 
todas as notas calculava-se a média que seria a nota do aluno. Ex. o 6 
(seis) do médico.  
 

A prática avaliativa freqüente em nosso sistema escolar, onde os 

resultados das avaliações geralmente são expressos em forma de notas ou 

conceitos e pouco se discute a respeito dos seus significados, tem contribuído para 

essa identidade entre avaliação e medida. Um outro professor chama a atenção 

para essa exigência do sistema educacional e fala sobre avaliações qualitativa e 

quantitativa. 

•  Wilson em 29-jun-2005 (22:18h)                  
 Como professor deve-se conhecer a realidade de cada aluno, tentando 
verificar suas dificuldades para que se possa fazer um “diagnóstico” preciso 
sobre o desenvolvimento do aluno, fazendo desta forma uma análise 
qualitativa de cada aluno para que se possa definir objetivos que se deseja 
alcançar. Mas o sistema educacional de hoje, exige que os professores 
atribuam notas aos alunos, e assim o professor tem que avaliar 
também quantitativamente o desempenho do mesmo.   

 

Nota-se que há uma compreensão de que  seja possível realizar uma 

avaliação puramente quantitativa.  No entanto, a avaliação em sua essência deve 
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ser sempre qualitativa e seu resultado pode ser expresso por meio de uma medida, 

em termos quantitativos, caso se exija. 

Na atividade de tutoria, quando os professores atribuíam uma nota para o 

desempenho de um aluno na prova aplicada, observamos a expectativa do professor 

em relação aos procedimentos que o aluno adotaria, influenciava na nota que lhe 

era atribuída, de modo que chegar a solução correta usando um procedimento não 

previsto reduzia a nota que lhe era atribuída: 

•  Ivan em 25-jun-2005 (17:38h)                 
 4)Que nota você daria ao Aluno. Envie para o fórum, com um resumo de 
como ele respondeu; 
 Nota: 8,0 (oito vírgula zero) 
A nota justifica-se pelo fato do aluno, mesmo tendo chegado ao resultado 
esperado (2), não ter utilizado a função apropriada, o que acarreta, dentro 
desta lógica de tentativa de acerto aleatória, um tempo muito grande para a 
resolução dos problemas, caso os valores fossem outros.   
1ª Questão:(ver anexo 4) 
Resolução.  
Salário = R$ 300,00 fixo + comissão de R$ por m2 vendido.                    
Primeira resposta.                                                           
500 m x 1,40 m = 700 m2                                                      
700 m2 x R$0,50 = R$ 350,00                                                 
PRIMEIRO MÊS. Salário = R$300,00 + R$350,00 = R$650,00                    
SEGUNDO MÊS. Salário = R$300,00 + R$ 700,00 (R$350,00 x 2) = 
1.000,00      
                                                                         
2ª Questão:(ver anexo 4) 
Faturamento Inicial: 10.000 (usuários) x R$ 15,00 / mês (taxa básica) =  
R$ 150.000,00  
M2 = [(10.000 + 200) x (R$15,00 – R$ 0,25)] = [(10.200) x (R$14,75)] =  
R$ 150.450,00  
M3 = [(10.000 + 200 + 200) x (R$15,00 – R$0,25 – R$0,25)] = [(10.400)  
x (R$14,50)] = (R$ 150.800,00) 
M4 = [(10.000 + 200 + 200 + 200) x (R$15,00 – R$0,25 – R$0,25 – R$0,25)] 
= [(10.600) x (R$ 14,25)] = R$ 151.050,00                             
... 
M9 = [(10.000 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200) x 
(R$15,00 – R$0,25– R$0,25– R$0,25– R$0,25– R$0,25– R$0,25– R$0,25– 
R$0,25)] = [(10.000 + 1.600) x (R$15,00 - R$2,00)] = (11.600) x (R$13,00) = 
R$150.800,00 
Então: 
M9 = M3 
M8=M4 
M8 = [(10.000 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200) x (R$ 15,00 – 
R$0,25– R$ 0,25– R$0,25– R$0,25– R$0,25– R$0,25– R$0,25)] = [(10.000 
+ 1.400) x (R$15,00 - R$1,75)] = (11.400) x (R$13,25) = R$51.050,00  
M7=M5          
M7 = [(10.000 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200) x (R$15,00 – R$0,25–  
R$0,25– R$0,25– R$0,25– R$0,25– R$0,25)] = [(10.000 + 1.200) x 
(R$15,00 - R$1,50)] = (11.200) x (R$13,50) = R$151.200                                                                                                  
M6 = MAIOR FATURAMENTO  
M6 = [(10.000 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200) x (R$15,00 – R$0,25– 
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R$0,25– R$0,25– R$0,25– R$0,25)] = [(10.000 + 1.000) x (R$15,00 - 
R$1,25)] = (11.000) x (R$ 13,75) = R$ 151.250,00  
M5 = [(10.000 + 200 + 200 + 200 + 200) x (R$15,00 – R$0,25– R$0,25– 
R$0,25– R$0,25)] = [(10.000 + 800) x (R$15,00 - R$ 1,00)] = (10.800) x 
(R$14,00) = R$151.200,00   
...                                            
Valor  
 M6 = MAIOR FATURAMENTO 
Caso o segundo fator fosse igual a zero, o faturamento seria também igual a 
zero. Neste sentido, o menor valor para o segundo fator é 14,75.(14,75 / 
0,25 = 59). 
Min(x) = {[10.000 + (59 * 200)] x [R$ 15,00 – (59 x R$ 0,25)]} = [(10.000 + 
11.800) x (R$ 15,00 - R$ 14,75)] = (21.800) x (R$ 0,25) = R$ 5.450,00 
(menor faturamento). 
a) Depois de quantos meses a companhia telefônica terá a maior 
arrecadação (em taxa básica)?   
R. 05 meses. (M6) = (11.000) x (R$13,75) = R$151.250,00 
 
b) Quanto é a arrecadação máxima ((M9x))? R$ 151.250,00                      
 
c) Quantos usuários a companhia telefônica terá este mês? 11.000 usuários    
 
5)Corrija as respostas, indicando o que o aluno aprendeu ou desenvolveu, 
compare com o que foi explicitado em (2);        
O aluno Edvaldo Coelho da Silva chegou aos resultados esperados das 
questões, no entanto, na segunda questão não fez uso dos conteúdos 
apropriados. O aluno demonstrou habilidade no uso do seu raciocínio 
lógico, apesar dos critérios explicitados anteriormente não contemplarem 
apenas esta habilidade na resolução dos problemas. 

 

Mesmo resultando em muito mais tempo para resolução e aumentando as 

chances de errar nos cálculos, o contexto do problema possibilitava que o aluno 

chegasse à solução sem que necessitasse expressar a situação por meio de uma 

função de segundo grau. Essa atitude revela que para esse professor a nota fica 

suscetível às suas expectativas, o que nem sempre pode ser compreendido pelo 

aluno.   

 

 

III – Critérios de avaliação 

Os professores tiveram oportunidade de expressar seu entendimento 

sobre critérios de avaliação em diversos momentos do curso, quando as tarefas 
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propostas envolviam uma discussão sobre o assunto. No entanto, em poucas 

mensagens do fórum podemos perceber dificuldades no entendimento desse 

elemento da avaliação da aprendizagem. Na segunda tarefa, critério de avaliação foi 

um dos aspectos que os professores precisavam discutir a respeito no Mural Virtual 

e, em resposta a essa tarefa, identificamos apenas uma mensagem que revelava 

uma mistura entre critérios, procedimentos e instrumentos que podem ser adotados 

no processo avaliativo, inclusive para checar possíveis critérios definidos:  

•  Aldo em 18-jun-2005 (18:15h)  
Alguns critérios de avaliação: Valorizar o processo educativo; propiciar uma 
avaliação dinâmica, ou seja, contínua acompanhando a aprendizagem do 
aluno em vários parâmetros; visando restabelecer melhores rumos; Elaborar 
uma ficha para o mapeamento do desenvolvimento de atitudes do 
educando: como procurar resolver problemas por seus próprios meios, se 
usa estratégias criativas ou apenas as convencionais, justificar as respostas 
obtidas, participar dos trabalhos em grupo, comunicarem as suas respostas 
com clareza.  
 

Na atividade de tutoria o tema também foi requisitado quando os 

professores precisavam definir conceitos, procedimentos, habilidades e atitudes que 

poderiam ser avaliados na prova de sua área aplicada com um aluno de sua 

escolha. E em resposta a essa atividade observamos a dificuldade dos professores 

em definir esses elementos. Uma das dificuldades pode ser observada em uma das 

respostas em que a professora usou as competências propostas pelo ENEM, que 

não eram competências específicas para os problemas da prova que iria aplicar: 

•  Luana em 28-jun-2005 (23:36h 
Conceitos: 
- grau de pureza (cálculos estequiométricos)                                
- substância hidrófobo – oxidação                                            
Competências (propostas pelo ENEM)                                           
- dominar a língua culta da língua portuguesa e fazer uso da linguagem 
matemática e científica;   
- aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para compreensão de 
fenômenos naturais;                                                         
- relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 
conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente.     

 

Em outros casos, a dificuldade em explicitar esses elementos que 
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poderiam servir de critérios de avaliação fez com que fossem apresentados os 

conceitos em forma de tema, procedimentos generalizados para “domínio dos 

conteúdos”, ou simplesmente uma espécie de parecer em lugar de uma explicitação 

dos critérios que poderiam ser adotados para a avaliação das questões propostas 

aos alunos: 

 •  Marcelo em 20-jun-2005 (10:56h)                    
1 – Escolher uma das provas de sua área disponível no CD;                    
A prova escolhida foi: TESTE DE QUÍMICA.                                     
2 – Explicite conceitos, procedimentos, habilidades e atitudes que possam  
ser avaliados com a prova dada;                                              
Os conceitos avaliados são, a química no dia-a-dia; os procedimentos 
são domínios dos conteúdos (ácidos, bases, sais, reações de 
neutralização, reação de dupla troca, reação de oxidorredução, cálculos 
estequiométricos e velocidade de uma reação química); pode-se avaliar, o 
conhecimento teórico e pratico do aluno com relação aos assuntos citados 
acima.           
                                                                             
•  Washington em 21-jun-2005 (16:28h)                     
1) Escolha uma das provas de sua área, disponível no CD:  
TESTE DE QUÍMICA    
2) Explicite conceitos, procedimentos, habilidades e atitudes que possam 
ser avaliados com a prova dada;                                              
Os conceitos trabalhados como forma de avaliação foram opinados de 
maneira significativa diante do cotidiano do aluno com a química, e os 
procedimentos foram realizados de acordo com os encaminhamentos 
metodológicos desenvolvidos para nortear os conteúdos de química 
explicitados dentro do programa, ora exigidos como referencial onde o aluno 
tenha condições de desenvolver as atividades atribuídas no teste, e as 
habilidades foram desenvolvidas de forma satisfatória onde o aluno 
apresentou bom desempenho.                                                   
Diante tais aspectos o aluno incorporou o conhecimento que contribuiu na 
mudança de atitudes comportamentais.                                         
[...] 5) Corrija as respostas, indicando o que o aluno aprendeu ou 
desenvolveu a questão, caso ele deixou em branco, pergunte se ele não 
saberia resolver e o porque não resolveu;                                            
Com o diagnósstico das respostas desenvolvidas pelo aluno, observei que 
ele utilizou vários conceitos mencionado no ítem 2, demonstrando 
articulação do conhecimento científico com o cotidiano para resolução e 
questionamentos dos problemas atribuídos, levando-se em consideração 
aos seus conhecimentos adquiridos na comunidade escolar, respondendo 
as questões propostas 01 e 02 com bom desempenho.                               
 
•  Eduardo em 26-jun-2005 (16:42h)                             
[...] Procedimentos: Resolução dos problemas dados, com objetivo, critérios 
e tempo suficiente de três horas para a execução.                              

 

Os professores não demonstravam dificuldades para  explicitar os 

conceitos requisitados para a resolução do problema, por isso tivemos casos em que 
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procedimentos, habilidades e atitudes eram resumidos em domínio do conteúdo 

necessário para  a resolução dos problemas propostos, leitura e  interpretação de 

textos, bem como, raciocínio lógico:  

•  Wilson em 29-jun-2005 (22:50h)                   
Para solucionar os problemas, o aluno deverá ter o domínio de cálculos 
estequiométricos, ácidos, bases, sais, reações de neutralização, reação de 
dupla troca, reação de oxi-redução, e velocidade das reações químicas. 
Fazendo uma boa interpretação do texto e estabelecer um processo do 
cálculo que será utilizado para a solução da questão 1 e uma 
fundamentação teórica para a solução da questão 2.                           
 
•  Oscar em 1-jul-2005 (22:24h)                             
2) Explicite conceitos, procedimento, habilidades e atitudes que podem ser 
avaliadas com a prova dada?                                              
- Neste teste temos duas questões, a primeira é ligada a cinemática, ou 
mais precisamente, ao movimento retilíneo uniforme, devido a sua 
velocidade constante. Esta questão requer um pouco de raciocínio devido 
a presença de duas variáveis t (tempo) e x (espaço). A segunda questão 
também ligada a cinemática, que neste caso está ligada ao Movimento 
Retilíneo Uniforme Variado com aceleração maior que 0 (zero), sua 
resolução pode ser direta só usando a equação de Torriceli.       
 
            

Nota-se, portanto, o emprego de critérios muito genéricos, já que a 

resolução de problemas das áreas em questão (Matemática, Física e Química) 

requer sempre tais habilidades, o que não possibilitava uma avaliação mais 

direcionada para o que realmente era possível analisar na resolução dos problemas 

propostos. 

 

IV – Instrumentos de avaliação 

Poucas mensagens do Mural Virtual indicavam um entendimento 

equivocado sobre instrumentos de avaliação. Em uma das mensagens sobre 

avaliação na EaD, um professor demonstrou entender que além da participação dos 

alunos por meio de recursos do AVEA e o envio das tarefas avaliativas, as atitudes 

do professor em relação a forma como conduz o processo educativo também podem 

ser considerados instrumentos de avaliação:  
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•  Aldo em 23-jun-2005 (1:34h)                                   
[...] Percebe–se que os desafios para a avaliação no Ensino a Distância, 
são muitos e o principal deles é a tecnologia e o acesso a internet, 
porque muitos dos alunos trabalham dois turnos, outros não tem recursos 
financeiros para o uso próprio de um computador, para acompanha e 
desenvolver suas atividades, participar do pate-papo, chats, fóruns e 
encaminhar as tarefas avaliativa nos prazos estabelecidos pela 
Universidade. Mas também existem outros instrumentos que podem ser 
realizados em uma avaliação diferenciada, por exemplo: valorizar o 
processo de construção de conhecimentos pelos alunos e também 
explorar o potencial do educando, incentivando e valorizando a 
atuação do aluno no processo ensino aprendizagem. 

 

Em uma outra mensagem, em resposta a segunda tarefa avaliativa, um 

professor apresentou um texto muito confuso, referente a sua compreensão sobre 

medida de avaliação, avaliação classificatória e instrumento de avaliação, quando 

considera que a adoção de notas ou conceitos é um dos instrumentos de avaliação: 

•  Andreson em 23-jun-2005 (17:16h)                                  
Nós professores avaliamos através de nota, conceitos no final de cada 
bimestre, mas na verdade este tipo de avaliação é apenas um dos 
instrumentos para se avaliar. Para fazer uma avaliação correta é 
necessário o selecionamento dos conteúdos considerando a realidade do 
aluno e, a partir daí fazer o planejamento, definindo seus objetivos que 
desejam ser almejados e, também escolher uma metodologia que facilita no 
ensino-aprendizagem do discente.             
 
                                 

No entanto, foram nas mensagens referentes a atividade de tutoria que 

percebemos que alguns professores ainda não tinham clareza sobre o que era 

instrumento de avaliação. Em uma das etapas dessa atividade foi perguntado sobre 

qual a diferença entre os instrumentos utilizados (a prova escrita e a entrevista), e os 

professores respondiam como se os instrumentos fossem as estratégias de 

resolução do aluno, ou os dois problemas propostos ao aluno: 

•  Juliana em 25-jun-2005 (17:30h)                    
[...] Instrumentos utilizados                                                      
O aluno utilizou a análise textual explicitando o que se pretende alcançar e 
fez uso de conceitos físicos e matemáticos.                       
 
•  Ivan em 25-jun-2005 (17:38h)                  
11)Qual é a diferença entre instrumentos utilizados? 
Como na avaliação o fim (objetivo último) não deve ser a resposta da 
questão e sabendo que a utilização do raciocínio lógico está presente em 
todas as etapas do processo de resolução de problemas, o aluno não 
demonstrou, na segunda questão, conhecimentos específicos para o 
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alcance dos objetivos esperados (em consonância com os critérios 
estabelecidos e explicitados). A não utilização dos conhecimentos 
apresentados no “item 01” poderá comprometer a resolução de outros 
problemas que exijam, em função dos valores apresentados, um grau maior 
de dificuldade.               
 
•  Eduardo em 26-jun-2005 (16:42h)                             
11) Qual a diferença entre instrumentos utilizados?                          
Resp. O aluno utilizou a lógica e resolveu a primeira questão, a segunda 
não demonstra conhecimento suficiente e não soube interpretar a questão.     
 
•  Marcelo em 28-jun-2005 (16:14h)                
11 – Qual é a diferença entre instrumentos utilizados?                       
- O aluno responde o primeiro problema usando o raciocino lógico e 
matemático, enquanto o segundo problema usa seu conhecimento teórico e 
pratico de química.                                                          
 
*  Oscar em 1-jul-2005 (22:24h)                             
11) Qual é a diferença entre instrumentos usados?                            
- na primeira questão foi usado um raciocínio matemático devido a presença 
de 2 variáveis na questão tivemos uma resolução direta pela equação de 
Torriceli. 
 
  

Embora o termo instrumento de avaliação tenha sido abordado nas 

leituras obrigatórias e  em diversos momentos do curso, nota-se que pelo menos 

cinco professores chegaram ao final da disciplina sem compreendê-lo corretamente. 

 

VI – Papel do tutor 

Apenas um professor apresentou a legislação sobre avaliação em EaD no 

lugar de discutir sobre o papel do tutor na EaD, desviando-se do que deveria ser 

abordado:   

•  Fernando  em 25-jun-2005 (15:41h)            
PAPEL DO TUTOR NA EAD                                                        
Art. 7º A avaliação do rendimento do aluno para fins de promoção, 
certificação ou diplomação, realizar-se-á no processo por meio de exames 
ministrar o curso, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto 
autorizado.  Parágrafo Único: Os exames deverão avaliar competências 
descritas nas diretrizes curriculares nacionais, quando for o caso, bem como 
conteúdos e habilidades que cada curso se propõe a desenvolver. (BRASIL, 
Decreto n.º 2.494, 1998, p. 2)       
 
        

Como se vê o título não corresponde ao que foi apresentado, não sendo 

possível identificar se foi um engano ou se realmente não havia entendimento sobre 
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o papel do tutor.                

                  

VII – Desafios da prática avaliativa 

O reconhecimento dos desafios a enfrentar para viabilizar as propostas de 

avaliação discutidas na disciplina, seja na modalidade presencial ou a distância, 

considera-se indícios de compreensão, de consciência sobre as possíveis 

dificuldades que são enfrentadas para que haja uma mudança de nossa prática 

avaliativa. No que diz respeito às dificuldades dos professores em relação a essa 

categoria, identificamos apenas uma mensagem do Mural Virtual que indagava 

sobre a dificuldade de colocar em prática o que propõem as discussões teóricas, 

devido a uma série de fatores que comprometem o trabalho do professor:  

•  Jairo em 17-jun-2005 (20:8h)                            
PERGUNTA (texto 1) 
1) Professora Verônica, como trabalhar a avaliação encontrada nas teorias 
progressista numa escola, condicionada estruturalmente, por um sistema 
educacional ultrapassado, com péssimas condições concretas de trabalho e  
rígidas determinações de estâncias superiores?   
 
 

Contudo, apesar desses fatores certamente influenciarem na prática do 

professor eles não impedem que o mesmo tenha uma postura em sala de aula que 

valorize o processo de aprendizagem, de modo que a avaliação possa se aproximar 

das propostas discutidas na literatura da área. O questionamento do professor 

parece não perceber essa possibilidade, é como se o docente fosse totalmente 

engessado pela burocracia do sistema escolar.  

 

5.2.1.4.  MURAL VIRTUAL – PRINCIPAIS RESULTADOS 

As mensagens do Mural Virtual constituíram um rico material de análise  

para avaliação da aprendizagem dos alunos. Embora esse espaço seja equivalente 
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ao fórum de discussão em outras plataformas de ensino, em nossa experiência essa 

não foi a principal função. Como  mencionado anteriormente esse espaço foi usado 

essencialmente para envio das  tarefas avaliativas propostas.  

Dessa forma tivemos uma participação em massa (apenas um professor 

não participou) com mensagens em respostas as atividades propostas, além de 

algumas mensagens com objetivos de fomentar discussões. Ainda que os 

questionamentos levantados não tenham tido prosseguimento, o fato de haver 

visitas freqüentes a esse espaço e as mensagens ficarem expostas tornava essa 

ferramenta um espaço facilmente acessível à leitura das mensagens dos colegas 

participantes.  

Nesse contexto, as mensagens representavam uma das características 

de uma ferramenta assíncrona: livres da pressão do tempo (característica do chat já 

que é preciso digitar as mensagens o quanto antes para que o diálogo flua) as 

mensagens do fórum eram, quase sempre, textos longos, fruto de reflexão e 

consulta à fontes de pesquisa. Ao mesmo tempo em que as mensagens 

apresentavam-se com uma produção mais elaborada, quando comparadas às 

mensagens do chat, o produto dessa interface apresentava a desvantagem de 

muitas vezes não deixar transparecer a “voz” do aluno, seu posicionamento ou 

interpretação sobre o material consultado. 

Portanto, para efeitos de avaliação, as mensagens desse espaço, em 

nossa experiência, possibilitaram identificar todos os elementos considerados 

importantes para a avaliação da aprendizagem dos professores dessa disciplina, a 

partir de um vasto material que compreendeu 99 mensagens ao todo. Neste  caso, 

como cada mensagem costuma ser extensa (textos com vários parágrafos ou 

tópicos) a análise desse material também pode ser exaustiva, se o objetivo é emitir 



220 

 

um parecer sobre o texto apresentado, analisando de acordo com os critérios 

definidos. Quando convertemos essas mensagens para o NUD*IST totalizou 6.747 

unidades de texto (total de parágrafos, que muitas vezes uma unidade de texto era 

um texto completo). Daí podemos ter uma idéia do montante das produções 

depositadas nesse espaço e que contribuíam para o processo avaliativo.  

Tendo em vista o caráter das produções (uma mistura entre resumos de 

textos consultados, interpretações e reflexões pessoais fundamentadas) tivemos 

uma quantidade representativa de passagens que apresentam de forma correta os 

elementos teóricos abordados na disciplina. Por isso a extensa descrição das 

mensagens consideradas evidência de entendimento dos professores (correspondeu 

a 1.158 unidades, ou seja, 17,16% do total de unidades de texto das interações 

desse espaço). 

As dificuldades, dúvidas ou confusões conceituais foram identificadas em 

um número consideravelmente menor (em apenas 282 unidades, o equivalente a 

4,18% do total). Observamos ainda que grande parte das mensagens desse grupo 

eram aquelas que apresentavam um texto mais espontâneo, sem aparente 

fundamentação teórica. Mensagens em resposta à primeira atividade (sondagem 

sobre concepção de avaliação), à terceira atividade (quando eram solicitados a 

emitir uma opinião sobre a postura do médico dos quadrinhos) e a atividade de 

tutoria (que era relato e análise de um estudo de caso) foram as mensagens que 

mais deram pistas das dificuldades dos professores. Dentre as dificuldades 

identificadas estavam relacionadas a não conseguir conceituar avaliação da 

aprendizagem, a confundir medida de avaliação com critérios, funções e 

instrumentos de avaliação, ou ainda, dificuldade na compreensão do conceito de 

instrumento de avaliação. 
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Na seqüência apresentamos a análise das produções da Central de 

Documentos.  

 

5.2.2. CENTRAL DE DOCUMENTOS 

Neste item, apresentaremos uma análise dos materiais disponibilizados 

na Central de Documentos, iniciando com uma sistematização dos resultados 

encontrados e, em seguida, a análise das produções enviadas, identificando as 

dificuldades e avanços na aprendizagem, com base nas categorias adotadas 

anteriormente. 

 

 

5.2.2.1. SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS DA CENTRAL DE DOCUMENTOS  

Neste espaço, o participante tinha a possibilidade de disponibilizar 

arquivos de suas produções individuais, em geral, as tarefas avaliativas solicitadas. 

Contudo, o Mural Virtual acabou desempenhando muito melhor essa tarefa, tendo 

em vista que dos 32 alunos da turma, 30 participantes (94% da turma) participaram 

do Mural Virtual, ao passo que apenas 21 professores anexaram algum tipo de 

arquivo na Central de Documentos, ou seja, apenas 66% da turma.  

Embora três das tarefas avaliativas tivessem orientações de envio para a 

Central de Documentos, muitos professores preferiam enviar para o Mural Virtual 

apenas, ou enviavam o mesmo documento tanto para a Central como para o Mural 

Virtual (por meio do NUD*IST identificamos que 6 professores fizeram esse 

procedimento).  

Um dos motivos que possivelmente colaborou para essa preferência dos 
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professores foi a dificuldade que muitos deles encontravam para fazer o upload  do 

arquivo (no caso, a transferência do documento elaborado pelo professor, que 

estava em seu computador local, para o servidor do AVEA utilizado – o Virtus).  

Nessa transferência, muitas vezes, os professores não enviam o 

documento com sucesso e não verificavam isso, tentando acessar o próprio 

documento pelo Virtus, ou ainda não escolhiam adequadamente o formato do 

documento que estava sendo enviado e quando acessávamos o documento o 

mesmo estava todo codificado ou com a formatação totalmente alterada. Em 

decorrência dessas dificuldades, o Mural Virtual apresentou-se como uma opção 

muito mais simples e segura, já que as mensagens ficavam expostas sem a 

necessidade de realizar download (carregar o arquivo para a máquina local) para 

acessar os materiais disponibilizados, como ocorre na Central de Documentos.  

Dessa forma, apenas 15 professores enviaram arquivos unicamente para 

a Central de Documentos, não restringindo-se apenas ao envio das tarefas 

solicitadas para esse espaço, mas com referência às diversas tarefas propostas ao 

grupo. Em alguns casos eram várias atividades em um único documento, reflexo do 

envio em atraso em relação aos prazos estabelecidos. Nesse sentido, os materiais 

da Central de Documentos tinham as mesmas características das mensagens do 

Mural Virtual: produções textuais fundamentadas nas leituras realizadas, com 

poucos questionamentos sobre possíveis dúvidas em relação aos assuntos 

abordados.  

Contudo, em termos de oferta de material para a avaliação, o Mural 

apresentou-se muito mais rico, tendo em vista que as mensagens contemplavam 

todas as atividades solicitadas, permitindo identificar os avanços e os entraves das 

diversas categorias analisadas, diferentemente da Central de Documentos.  
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Na Central, além de ter um número reduzido de contribuições dos 

professores, as últimas tarefas e atividade de tutoria foram as mais freqüentes, o 

que possibilitava analisar mais  alguns aspectos em detrimento de outros. Dos 15 

professores identificamos o entendimento de 11 professores, a maioria em no 

máximo três categorias de análise. Quanto às dificuldades foram identificadas nas 

produções de apenas 8 professores, em no máximo três das categorias analisadas. 

A seguir (Tabela 6) temos o número de professores nos quais identificamos 

dificuldades ou entendimento a partir dos documentos enviados, conforme as 

categorias de análise: 

 

Total de professores que tiveram suas concepções 
identificadas nos arquivos da Central de Documentos 

 

Categorias de análise 
Dificuldades e/ou 

confusões conceituais 
Entendimento sobre os 
conceitos abordados 

Concepções sobre avaliação --- 4 

Medida de avaliação 1 1 

Critérios de avaliação 7 3 

Instrumentos de avaliação 7 4 

Avaliação na EaD 1 10 

Papel do tutor --- 4 

Desafios da prática avaliativa --- --- 
Tabela 6: Total de professores que tiveram suas concepções identificadas nos arquivos da 
Central de Documentos 

 

Os documentos ao serem indexados no NUD*IST totalizaram 1663 

unidades de texto, muitas dessas unidades eram parágrafos longos, às vezes o 

texto completo produzido pelo professor, assim como ocorreu com as mensagens do 

Mural. Identificamos quantas unidades de textos eram indícios de dificuldades ou 

revelavam compreensão em relação às categorias de análise definidas, conforme 

dados da Tabela 7 a seguir: 
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Categorias de análise 

Dificuldades e  

confusões conceituais 

(em unidades de texto) 

Entendimento sobre os 
conceitos abordados 

(em unidades de texto) 

Concepções sobre avaliação --- 29 unidades (1,7%) 
Medida de avaliação 3 unidades (0,18%) 2 unidades (0,12%) 
Critérios de avaliação 81 unidades (4,9%) 54 unidades (3,2%) 
Instrumentos de avaliação 81 unidades (4,9%) 11 unidades (0,66%) 
Avaliação na EaD 2 unidades (0,12%) 123 unidades (7,4%) 

Papel do tutor --- 28 unidades (1,7%) 
Desafios da prática avaliativa --- --- 

Total de unidades de texto 167 unidades (10,04%) 247 unidades (14,85%) 
Tabela 7: Distribuição das unidades de texto dos arquivos da Central de Documentos, por 
categoria de análise 

 

Nota-se que, assim como as mensagens do Mural Virtual, as produções 

desse espaço possibilitaram identificar um maior índice de produções que 

evidenciavam o entendimento sobre os temas abordados na disciplina, característica 

das duas ferramentas que tiveram seus conteúdos essencialmente relacionados às 

respostas das tarefas propostas.  

 

5.2.2.2. INDÍCIOS DE COMPREENSÃO DOS ASSUNTOS ABORDADOS 

A partir das atividades da Central de Documentos que evidenciavam a 

compreensão dos assuntos abordados, apresentamos a seguir a análise das 

mesmas  de acordo com os aspectos considerados em cada categoria adotada. 

Apenas a última categoria (sobre Desafios da Prática Avaliativa) não permitiu 

identificar nas produções sinais de entendimento a esse respeito. 

 

I – Concepções sobre avaliação 

Por meio das atividades entregues via Central de Documentos 

identificamos concepções dos professores sobre avaliação da aprendizagem já 
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identificadas em conteúdos de outras ferramentas já analisadas. Por exemplo, o 

entendimento de avaliação como um processo e o reconhecimento de que é muito 

comum a realização da avaliação pontual, marcada pelo desempenho do aluno em 

um determinado momento do processo de aprendizagem: 

Dário 
Entendemos AVALIAÇÃO como sendo um processo aberto, em constante 
mutação. [...]Acredito que AVALIAÇÃO tem se confundido muito com 
retratos de um momento, tirados através questões objetivas, muitas das 
quais fora do contexto do avaliando. Os erros são notórios. [...] Ficamos, 
portanto, com a concepção da AVALIAÇÃO ser vinculada um processo 
continuado e permanente. Acreditamos que a provocação para respostas, 
sejam de acertos ou erros, fortalecem essa idéia. Quantos aprendem com 
os erros, caso saibam avaliar e enquadrá-los  dentro do contexto em 
análise. 

Um outro aspecto destacado foi o reconhecimento de que a avaliação da 

aprendizagem pode levar o docente a refletir sobre a sua prática pedagógica 

checando se os objetivos foram alcançados e se é necessário rever o planejado 

para atender as necessidades da turma: 

Leonardo 
Avaliar é perceber todo o processo de ensino aprendizagem como um 
discorrer contínuo entre o planejar e o verificar a consecução dos objetivos. 
Não é apenas a análise do desempenho do aluno, mas também a forma 
como o ensino está sendo conduzido, e nesse sentido, o próprio professor é 
avaliado no que diz respeito às estratégias empregadas na condução do 
ensino.   

 

Nesta perspectiva, um dos professores chama a atenção para a finalidade 

da avaliação: 

Jailson  
[...] A avaliação deve servir para uma ação reflexiva e não para apenas 
provar o que o aluno sabe ou não sabe e depois servir apenas como 
estatística. Há casos até de professores que utilizam a avaliação como 
instrumento de poder ou como prova de superioridade. A finalidade da 
avaliação passa a ser a de desafiar o aluno a refletir sobre as noções 
estudadas e situações vividas, a formular e reformular seus próprios 
conceitos.   
 
 

Nessa fala, nota-se  um alerta para o fato de muitas vezes o professor 

usar de sua autoridade por meio da avaliação, desviando-se neste caso de uma 

proposta de diagnóstico do desempenho dos alunos e um meio de rever o planejado 
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de modo a atender as necessidades do alunado. Essa autoridade também foi citada 

quando a mesma é manifestada no uso da avaliação para disciplinar os alunos: 

Leonardo 
Na avaliação de resultado é muito freqüente a atividade do professor 
centrada na figura da autoridade que impõe a avaliação da aprendizagem 
como mecanismo disciplinador, servindo para até ameaçar os alunos para 
que eles se enquadrem no “ritual” pré-estabelecido pelo professor.           

 

Além do papel do professor no processo avaliativo, também foi destacado 

o papel do aluno, alertando para as conseqüências de quando o aluno tenta 

trapacear nas tarefas avaliativas: 

Jailson 
[...] Portanto, o aluno que tenta fraudar o processo de avaliação, não está 
cometendo uma fraude contra o professor ou a instituição, ele está 
fraudando o seu próprio processo de aprendizagem, pois o professor deixa 
de conhecer as dificuldades do aluno e não tem como exercer uma ação 
reflexiva sobre o resultado da avaliação.                                    

 

Os tipos de avaliação e suas funções também foram explicitados 

corretamente, de forma sintética, como muitos professores apresentaram no Mural 

Virtual, caracterizando as avaliações Diagnóstica, Formativa e Somativa com base 

nos textos consultados.  

II – Medida de Avaliação 

Em relação ao entendimento sobre medida de avaliação, apenas um 

professor, em resposta a atividade dos quadrinhos, comparou a atitude do médico 

com a professor, ressaltando que nem sempre a nota apresentada é compreendida 

pelo aluno: 

Jailson 
Fazendo uma relação entre a atitude do médico que teve o papel de fazer a 
avaliação do paciente com a do professor que desempenha também essa 
mesma atitude, percebemos que muitas vezes alguns professores cometem 
tais equívocos em sala de aula. Os alunos têm as dificuldades, sabem 
disso, tentam falar para os professores e estes por uma vez preferem fazer 
suas avaliações sem ouvir as dúvidas dos alunos, aplicam-na e quando 
apresentam em relação aos problemas detectados e ao discente 
continuam com dúvidas, sem entender por que tirou uma baixa ou 
média, quando poderia ter tirado uma nota melhor.                                   



227 

 

 

Dessa forma, percebe-se uma crítica a atribuição de notas que não 

tenham significado para o aluno ou para o professor, já que muitas vezes o 

professor não usa esse resultado para identificar as lacunas e investir na melhora do 

desempenho dos alunos. 

 

 

III – Critérios de Avaliação 

O entendimento sobre critérios de avaliação foi identificado nas tarefas 

enviadas revelando aspectos já observados anteriormente nas mensagens do Mural 

Virtual. Comprovam isto, registros citados na reflexão sobre a atividade dos 

quadrinhos que mencionam a importância de adoção de critérios.  

Aluno Gilson 
3) E se você fosse um professor... avaliando a aprendizagem de um 
aluno? 
O processo de avaliação é bastante complexo e neste caso faltaram alguns 
critérios para uma avaliação mais aprofundada e coerente. [...] 
 

Na descrição das atividades de tutoria identificamos também a definição 

correta de princípios que poderiam ser utilizados na correção da prova aplicada para 

o desenvolvimento da atividade. Conceitos, procedimentos, habilidades e atitudes 

foram expressos em forma de expectativas do que era esperado do aluno durante a 

resolução dos problemas ou ainda em forma de perguntas que foram checadas para 

a elaboração do parecer, como no exemplo a seguir:  

Aluno: Jailson  
ASPECTOS A SEREM AVALIADOS DESCRIÇÃO                                                  
CONCEITOS  
. reconhece o significado  dos conceitos matemáticos presentes nos 
problemas?          
. estabelece relações das situações-problema com conceitos já estudados 
anteriormente?                                                                                                        
 
PROCEDIMENTOS   
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• Utiliza estratégias não convencionais?       
• Faz uso competente da calculadora?         
• Estima e compara resultados? 
• Utiliza vocabulários matemático e notação para representar idéias e  
descreve relações?   
[...]  
 
5 e 6 – COMPARAÇÃO E PARECER  
 Ao analisar as respostas da aluna e compará-las com os aspectos 
referente a conceitos, procedimentos, habilidades e atitudes pude constatar 
o seguinte: 
Quanto aos conteúdos conceituais a aluna (apenas na primeira questão) 
reconheceu e identificou os conceitos relativos função do primeiro grau e 
medida de superfície e de comprimento, o que ficou evidente nas 
estratégias utilizadas.    
Sobre os procedimentos, ela utilizou os esquemas tradicionais de cálculo, 
usou adequadamente a calculadora e representou corretamente a 
linguagem matemática (apenas no primeiro problema).[...]     

 

A transparência dos critérios de avaliação que forem adotados no 

processo avaliativo, também foi ressaltada por um dos professores: 

Leonardo 
     Uma avaliação adequada, portanto, deve servir para que o professor 
possa julgar se os  objetivos de aprendizagem foram alcançados e esses 
objetivos devem ser conhecidos pelos alunos. Em suma, os critérios de 
avaliação devem ser transparentes de forma que os próprios alunos tenham 
a possibilidade de avaliar os seus desempenhos. 
     Conhecer os critérios de avaliação possibilita, também, que os alunos 
detectem o uso inadequado desses critérios, tais como: subjetividade 
excessiva, ações duvidosas na avaliação, arbitrariedades, falta de clareza, 
diferenças de critérios para os alunos.         
 
       

Nota-se que, ao realçar a importância da explicitação dos critérios de 

avaliação, o professor trouxe a responsabilidade da mesma também para o aluno, 

na medida que, conhecendo os critérios adotados, ele poderá também avaliar seu 

desempenho nas atividades avaliativas realizadas.  

 

IV – Instrumentos de Avaliação 

Sobre a compreensão a respeito de instrumentos de avaliação, 

identificamos semelhanças nas produções das outras ferramentas, bem como o 

reconhecimento da importância de utilizar vários instrumentos para a avaliação da 
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aprendizagem. Esse reconhecimento foi manifestado nas respostas da Atividade de 

Tutoria, quando comparavam os dois instrumentos utilizados (a prova escrita e a 

entrevista). A diferença entre os dois instrumentos também demonstrou 

entendimento sobre o papel de cada um: 

Jailson 
11. Basicamente, podemos destacar como diferença fundamental entre os 
dois instrumentos de avaliação utilizados a seguinte: na primeira etapa 
privilegiou-se a escrita, as estratégias de cálculos, o pensamento formal da 
matemática; enquanto na entrevista, a prioridade foi a oralidade, onde o 
pensamento extrapola os limites do escrito, a fala permite mais 
possibilidades  de se dialogar sobre a situação em análise.  
 
Júlio em 21-jun-2005 enviou o arquivo: 
Diferença entre instrumentos utilizados 
Na escrita, o aluno relacionou os conteúdos estudados diante das situações 
propostas, e na oral, demonstrou um conhecimento mais abrangente, 
demonstrando a sua capacidade de raciocínio lógico.              
Diante disso, conclui-se que jamais o professor deverá aplicar um só 
instrumento de avaliação.    
 
              

Nota-se que nos dois casos os professores reconhecem as 

potencialidades de cada instrumento, possibilitando analisar aspectos diferentes do 

entendimento dos alunos por meio da aplicação dos dois instrumentos. 

 

 

V – Avaliação na EaD 

Esta foi a categoria que mais apresentou indícios da compreensão dos 

professores, isto porque 60% dos 15 professores que indexaram material na Central 

de Documentos, enviaram produções referentes às três últimas tarefas avaliativas, 

que requisitavam o conhecimento dos aspectos legais da EaD, reflexões sobre o 

desafio da avaliação nessa modalidade, bem como a avaliação nas áreas em que 

iriam atuar futuramente como tutores.  

Dessa forma, detectamos em vários documentos passagens que 

evidenciavam muitos dos aspectos identificados nas mensagens enviadas para as 
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outras ferramentas analisadas anteriormente.  Os professores apresentavam 

entendimento das leis que regem a EaD e, em específico, das exigências legais 

relacionadas à avaliação da aprendizagem nessa modalidade:  

Anderson 
O art. 7º  A avaliação do rendimento do aluno para fins de promoção,  
certificação ou diplomação, realizar-se-á no processo por meio de exames 
presenciais de responsabilidade da Instituição credenciada para ministrar o 
curso, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto autorizado. 
 
Bruno 
Com relação à avaliação, os principais pontos da legislação consultada são, 
ao nosso ver: a) LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Cap. IV, 
Art. 43 item II; art. 47, § 2º e 3º; Art. 61, item I; Art. 65; e, Art. 80, § 2º; b) 
Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, Art. 1º, § único; e, Art. 7º;  c) 
Portaria nº 301, de 7 de abril de 1998, Art. 3°, itens VII e VIII. 

 

Além de focar nas regulamentações, os aspectos relacionados à 

avaliação da aprendizagem, críticas e considerações eram feitas sobre avaliação na 

EaD a luz dessas exigências legais. Um dos aspectos abordados foi a 

obrigatoriedade do exame presencial: 

Bruno 
[...] Esses exames presenciais vão de encontro a alguns princípios básicos 
da educação a distância. 
“Nesse caso, a avaliação representa um momento de ruptura com o 
processo educativo em desenvolvimento mediado por tecnologias.” (...) 
“Rompe-se, principalmente, com a flexibilização de espaço, uma vez 
que os exames devem ser prestados presencialmente. Também se 
rompe com a flexibilidade de tempo, uma vez que os alunos devem 
sincronizar seu ritmo de estudo aos prazos definidos para a apresentação 
de resultados do processo aprendizagem/assimilação. Entre outras 
inflexões, é considerável ainda a ruptura em termos de linguagem, 
multimidiática no caso dos sistemas de EAD, em contraposição a 
práticas de avaliação centradas na expressão escrita, com base em 
instrumentos e técnicas alheios ao percurso da formação.” (2) [...] Um dos 
maiores cuidados a se observar na avaliação presencial é exatamente 
esta ruptura entre o processo e o momento da avaliação. O aluno 
percorre toda uma trajetória baseada na maior liberdade espacial-
temporal, fazendo suas tarefas em lugares e momentos definidos  quase 
que exclusivamente por ele, para, num dado momento, ter que se submeter 
a um exame em um tempo, um lugar e companhias definidos sem sua 
participação.  
(2)- PICANÇO, Alessandra de Assis. Para que avaliar na educação a 
distância? in ALVES, Lynn & NOVA, Cristiane. Educação a distância – uma 
nova concepção de aprendizado e interatividade.  São Paulo, Futura, 2003. 
 
 

Nota-se nessa reflexão a  preocupação com a quebra das relações, das 
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rotinas  e compromissos que se estabelecem na modalidade a distância quando se 

avalia no presencial. O professor não só atenta para a ruptura da flexibilidade, uma 

das principais características da EaD, como também destaca que o exame 

presencial requer habilidades nem sempre desenvolvidas no contexto da EaD, como 

limite de tempo para expressar o que sabe a respeito do que foi estudado.  

Algumas sugestões foram apontadas como meio de substituir o exame 

presencial. Uma das sugestões envolve o uso de recursos tecnológicos que garanta 

a autenticidade do aluno, tendo em vista que a exigência da prova presencial se dá, 

essencialmente, para evitar fraudes.  

Dário 
A leitura das impressões digitais (inclusive câmeras de vídeo) via web, por 
exemplo, pode ser um recurso para eliminação do momento presencial na 
avaliação.  
 
 

Uma outra sugestão é específica para cursos de licenciaturas a distância 

e propõe a Prática de Ensino, uma disciplina obrigatória das licenciaturas, como 

substituta da avaliação presencial: 

Bruno 
[...] A questão principal, então, é: o que fazer para prescindir do exame 
presencial na EAD? 
E, aqui, chega-se ao ponto central do que consideramos o mais importante 
com relação à  avaliação durante o processo de formação de professores 
ou de qualquer outro profissional: a prática. 
O item I do art. 61 da LDB que trata da formação de profissionais da 
educação, aponta como um dos  fundamentos “a associação entre teorias e 
práticas”, e, no art. 65 está escrito: “a formação docente, exceto para a 
educação superior, incluirá prática de ensino...” Bem como, o item VII 
do art. 3º da Portaria 301 determina que os projetos de curso de EAD 
devem conter a “indicação de atividades extracurriculares, aulas práticas e 
estágios profissionais oferecidos aos alunos.” [...] Consideramos, pois, a 
prática de ensino como a melhor forma de avaliar o  desenvolvimento 
do aluno, inclusive como substituto do  exame presencial. Dependendo 
dos recursos disponíveis, a prática de ensino pode ser realizada através do 
ambiente virtual, mas o distanciamento (não a distância) característico do 
meio impossibilita a substituição plena da interação face-a-face. Há que se 
combinar a utilização das duas formas. Entendemos, pois, que melhor do 
que prova escrita e presencial, com todos os defeitos que ela contém e 
os prejuízos que podem acarretar, a prática de ensino permanente é a 
forma  essencial de avaliação do aluno. É no cotidiano do licenciando em 
sala de aula - em contato com os estudantes, experimentando toda a 
complexidade que a realidade comum carrega - que podemos avaliar todos 
os agentes (professores, tutores e estudantes) e o próprio processo 
(currículo, estratégias, instrumentos, etc..) de ensino e aprendizagem a 
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distância. Dessa forma, se há algo interessante a ser modificado na 
legislação pertinente, é a substituição da obrigatoriedade do exame 
presencial (um contra-senso em se tratando de EAD) pela avaliação da 
prática de ensino continuada, em consonância com o que está posto no 
art. 65 e item I do art. 61 da LDB, e, no item VII do art. 3º da Portaria 301.  
 

Observa-se, nesse caso, a busca por um modelo de avaliação na EaD 

que valorize o desenvolvimento do aluno e permita uma avaliação de aspectos da 

prática que necessitará futuramente para o exercício da profissão. Percebe-se  que 

o professor em questão não propõe que a avaliação seja exclusivamente a distância, 

ele reconhece que em alguns momentos será necessário encontros presenciais. Sua 

rejeição é pelo exame presencial, já que esse tipo de avaliação apresenta muitas 

limitações quanto ao que se pode avaliar.  

Desafios específicos das áreas em que iriam atuar também foram 

apontados pelos professores. Além das dificuldades em relação ao acesso e 

domínio das ferramentas da Internet, ou do transtorno que poderá causar para 

alguns alunos a exigência de encontros presenciais (dificuldades previstas para os 

alunos das regiões que iriam atuar), os professores apontaram dificuldades 

relacionadas às lacunas conceituais de matemática, física e química que 

possivelmente os futuros alunos terão e que podem comprometer o processo de 

aprendizagem dos mesmos e, conseqüentemente, a avaliação de sua 

aprendizagem. Os trechos abaixo mostram essa preocupação: 

 

Dário 
Particularmente, o curso de LICENCIATURA EM FÍSICA recebe carga 
acentuada de dificuldades para atingir os compromissos assumidos na 
presente proposta pedagógica. Dentre elas, destacam-se a base frágil dos 
alunos egressos do ensino médio, especialmente quando se sabe que sem 
o domínio das operações básicas da Matemática, difícil é aprender Física. 
Potencializa essa questão quando o foco é formar profissionais que usam 
como recursos fundamentais, rede de computadores e periféricos, quando 
muitos nunca tiveram oportunidade para manuseio e uso rotineiros. [...] 
 
Glauce 
Texto 2: Os desafios da avaliação da aprendizagem num curso a distância 
O texto nos oferece uma riqueza de informações que além de acrescentar 
outros conhecimentos, vem referendar uma concepção já existente a partir 
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de outros estudos, compreendendo que, mesmo em se tratando de uma 
disciplina que envolve cálculos, formulas, teorias; como Química, 
acerca da qual pretendo desenvolver o meu Projeto Pedagógico na 
modalidade Educação a Distância, é possível desenvolver estratégias 
diversificadas, encaminhamentos para realização de experimentos, 
práticas em laboratórios, podendo os alunos após estas atividades, 
apresentarem suas conduções, os procedimentos utilizados os 
resultados dos seus experimentos, utilizando-se do ambiente virtual, 
possibilitando uma avaliação diagnóstica e processual de sua 
aprendizagem. [...] Podemos citar ainda o desfio da falta de experiência 
com o uso da INTERNET, a prática arraigada a metodologias tradicionais 
que envolvam a presença física do professor em todas as atividades 
realizadas junto aos alunos. 
 
Leonardo 
[...] Façamos uma análise sucinta daquilo que é possível estabelecer para 
vencer os desafios da avaliação de um curso de graduação em Física, por 
exemplo. A utilização do bate-papo com ou sem o professor; os fóruns 
com duração limitada, o intermap para acompanhar e analisar a interação 
de cada aluno, os portfólios, identificando o tempo gasto para solucionar as 
atividades propostas e a elaboração de textos específicos sobre os 
assuntos vinculados ao curso são procedimentos e instrumentos destinados  
ao enfrentamento das questões propostas anteriormente. A realização de 
exames presenciais e a auto-avaliação por parte do aluno são outros 
procedimentos indispensáveis ao aprimoramento da avaliação da 
aprendizagem O curso de Física, pela sua especificidade, implica na 
realização de atividades de ensino e de avaliação práticas e, para isto, 
há que se dispor de um ou mais laboratórios. Em síntese, o processo de 
avaliação da aprendizagem nos mostra desafios estimulantes à imaginação 
de todos os educadores. Exige, portanto, que este seja um processo 
contínuo, não apenas para avaliar o aluno, mas, para, preponderantemente, 
promover o replanejamento, também, contínuo, centrado no 
desenvolvimento cotidiano do aluno.  

 

Nos registros anteriores observa-se, dentre outros aspectos, a 

preocupação com a atividade prática para esses cursos, sendo percebida  a 

importância de disponibilizar laboratórios e solicitar atividades que envolvam o relato 

das atividades práticas desenvolvidas.  

Dentre outros aspectos da avaliação na EaD presentes nas produções do 

chat e fórum e que também foram enfatizados nos documentos aqui analisados, 

destacamos a ênfase para a necessidade de feedback do tutor e professor em 

relação às  atividades realizadas pelos alunos, ao cuidado para que  avaliação não 

seja classificatória e à  necessidade de utilizar uma diversidade de instrumentos de 

avaliação.  
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VI – Papel do tutor na avaliação 

Os registros da Central de Documentos que revelavam o entendimento 

dos professores sobre o papel do tutor e seus desafios configuraram sobre os 

mesmos aspectos destacados nas produções do fórum. Um deles foi a descrição de 

funções  específicas do tutor, como o acompanhamento dos alunos em trabalhos 

individuais ou em grupos, seja por meio eletrônico ou em encontros presenciais,  o 

estímulo ao trabalho cooperativo, agindo como um elo entre o professor e os alunos. 

Foram levantados também vários questionamentos sobre a atividade de 

tutoria relacionados às condições para um devido acompanhamento dos alunos em 

desenvolvimento das atividades propostas, bem como fatores que podem influenciar 

na participação do tutor no processo avaliativo: 

Dário 
Vem, então, o ponto basilar da presente discussão: desafios do processo de 
avaliação do aluno, sob a responsabilidade do tutor no curso de 
Licenciatura em Física (EAD). Primeiro como fará sua auto-avaliação? 
Quem dará o feedback sobre o desempenho do Tutor?[...] O processo de 
avaliação do aluno será efetivamente continuado, com espaço para 
eventuais correções de erros? Como será a participação do professor nesse 
processo?[...] E as aulas práticas em laboratório, onde o momento 
presencial e o desempenho do aluno aparecem como fundamentais, serão 
avaliadas considerando a marcante presença do tutor? A previsível 
dificuldade do aluno para acesso ao meio eletrônico, dificultando atividades 
programadas, será de que forma ponderada na avaliação? [...]  
 
 

Um dos professores apresentou ainda uma tabela retirada de uma das 

fontes consultadas, estabelecendo então um paralelo entre tutor e professor do 

ensino presencial, a fim de destacar as atribuições de cada um. Na comparação o 

tutor aparece como um orientador de um processo mais centrado no aluno, marcado 

pelo seu atendimento constante e flexível, ora presencial ora a distância, 

possibilitando uma avaliação do desempenho dos alunos. Características que 

também foram destacadas pelos professores nas mensagens do fórum.  
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5.2.2.3. INDÍCIOS DE DÚVIDAS E CONFUSÕES CONCEITUAIS 

Apresentamos na seqüência os registros da Central de Documentos que 

nos davam sinais de dúvidas e confusões conceituais, considerando os elementos 

de avaliação das categorias até então adotadas. Não identificamos nas produções 

indícios de dúvidas com confusões conceituais em relação à três das categorias 

consideradas: concepções sobre avaliação, papel do tutor e desafios da prática  

avaliativa. 

 

II – Medida de Avaliação 

Em uma das respostas à atividade de tutoria, um dos professores 

apresenta dificuldades para atribuir uma nota para o aluno avaliado, apresentando 

falta de clareza nos critérios que poderiam ajudá-lo a atribuir uma nota: 

Dário 
3. O aluno respondeu corretamente as questões, merecendo nota 10 
caso a avaliação fosse apenas de caráter objetivo. Face falta de uma 
análise subjetiva dos dados obtidos, explicitando os resultados, mesmo de 
forma resumida e direta, sua nota fica, então, em 9,5.  
4.  Após entrevista com o aluno, oportunidade em que o mesmo pode 
melhor esclarecer seus procedimentos e linha de raciocínio adotados, 
observamos segurança na conduta adotada, montagem da questão e 
caminhos trilhados para solução com processo organizacional exemplar, 
bem como objetividade nas respostas conforme assim a avaliação buscava. 
Em razão disso, sua nota deve ser refeita e o 10,0 por completo deve ser 
sua pontuação final para a presente avaliação.      
 
                                               

Observa-se nesse caso uma incerteza do que era esperado para a 

resolução da prova aplicada. Em um primeiro momento, mesmo apresentando uma 

solução correta para as questões propostas, o professor dá nota 9,5 porque sente 

falta de uma “análise subjetiva”. Após a entrevista ele elogia a “objetividade nas 

respostas conforme assim a avaliação buscava” e altera a nota para 10. Vemos 
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nesse caso que não foi em função do resultado da entrevista que a nota foi alterada 

e sim em decorrência da mudança de critério considerado. 

 

III – Critérios de Avaliação 

A dificuldade dos professores em explicitar critérios de avaliação 

transpareceu nas respostas da atividade de tutoria, quando os professores 

precisavam explicitar que conceitos, procedimentos, habilidades e atitudes poderiam 

ser requisitados na prova que iriam aplicar. O mesmo que ocorreu em várias 

atividades entregues no fórum, a explicitação desses elementos foi feita muitas 

vezes de forma vaga, superficial, sem atentar para as especificidades de cada 

questão proposta, restringindo-se muitas vezes a explicitação dos conceitos 

necessários para a resolução dos problemas propostos: 

Dário 
Para resolver essas questões é preciso Ter domínio de geometria, equação,  
regra de três ; as questões é de forma subjetiva, e a aluna tem  o tempo que 
quiser. Espera-se da aluna que desenvolva as questões de forma coerente.                                           
 
Gilson 
Teste de Química. Explicite conceitos, procedimentos, habilidades e 
atitudes que possam ser avaliados com a prova dada: Para a solução da 
questão proposta, o aluno teve que aplicar os conhecimentos da química, 
tais como, reações químicas, propriedades físicas e químicas, Neutralização 
de ácidos, cálculo estequiométrico e conhecimentos de química orgânica. 
 
Jairo 
1ª questão: 
Os critérios a serem avaliados:   
Unidades de medidas: comprimento e área, operação de multiplicação, 
interpretação da questão, comissão, salário fixo, regra de três simples, 
equação do 1º grau, noção lógica no desenvolvimento.  
2ª questão:   
Conhecimento básico sobre equação do 2º grau, noção lógica no 
desenvolvimento, as quatro operações, noção sobre gráfico, ponto de 
Maximo e parábola.  
Foi analisado o comportamento do aluno, organização, o tempo, a influencia 
minha ao ler a questão e as dicas dadas, faço uma observação sem as 
dicas o aluno só teria resolvido a 1ª questão.              
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Uma outra dificuldade identificada foi a interpretação equivocada dos 

procedimentos que deveriam explicitar. Ao invés de especificar os procedimentos 

esperados que os alunos adotassem na resolução dos problemas, alguns 

professores apresentavam os procedimentos utilizados na aplicação da prova: 

Jonatas 
PROCEDIMENTOS  
Será proposto ao aluno a resolução das duas questões de forma subjetiva,  
sendo estabelecido um tempo de 20 minutos para as duas questões. 
 
 
Júlio 
PROCEDIMENTOS  
- Corresponde ao professor colocar a situação proposta no contexto da 
aprendizagem apontada, distinguir o objetivo imediato dos objetivos mais 
longínquos, escolher determinados parâmetros da situação (idéia de 
“variáveis didáticas” da situação). 
- O conhecimento considerado deve ser o mais apto para resolver o 
problema proposto (desde o ponto de vista do aluno).  
- Corresponde-lhe, também, observar as incompreensões, os erros 
significativos, e levá-los em conta para a elaboração de novas situações.    

 

A explicitação dos conceitos necessários para a resolução das questões 

propostas também foi interpretada de forma errônea por dois professores que ao 

invés de simplesmente listar os conceitos, apresentaram uma explanação, 

conceituando e exemplificando: 

Júlio 
2) Explicitar conceitos, procedimentos, habilidades, atitudes que possam  
ser avaliados com a prova dada. 
CONTEÚDO: FUNÇÃO                                                             
A noção intuitiva de função   
 O conceito de função é um dos mais importantes da matemática. Ele 
está presente sempre que relacionamos duas grandezas variáveis. 
Exemplo: Lado de um quadrado e perímetro   
O perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado, isto é, o 
perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado para a medida do  
lado corresponde um único valor para o perímetro.  
Perímetro = 4 vezes a medida do lado.  
Nessa função, como depende da medida do lado, o perímetro é a variável 
dependente e a medida do lado, como não depende de nada, é chamada de 
variável independente.    
 DEFINIÇÃO    
Em matemática, se x e y são duas variáveis tais que para cada valor 
atribuído a s existe, em correspondência, um único valor para y, dizemos 
que y é uma função de x.  
O conjunto D de valores que podem ser atribuídos a x é chamado domínio 
da função. A variável x é chamada variável independente.  
O valor de y, correspondente a determinado valor atribuído a x, é chamado 
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imagem de x pela função e é representado por f(x) a variável y é chamada 
variável dependente, porque y assume valores que dependem dos 
correspondentes valores de x. 
O conjunto Im formado pelos valores que y assume, em correspondência 
aos valores de x, é chamado conjunto imagem da função.              
 
              

Os dois professores devem ter feito a atividade em dupla, já que ambos 

apresentaram a mesma estrutura na resposta: noção intuitiva e definição do 

conceito.  

 

IV – Instrumentos de Avaliação 

Identificamos dois registros referentes a atividade de tutoria, quando 

foram indagados sobre a diferença dos dois instrumentos adotados na atividade, 

revelando  interpretações equivocadas sobre instrumentos de avaliação: 

Gilson 
[...] Qual é a diferença entre instrumentos utilizados?  
Nestas questões foram utilizadas meios para a avaliação da aluna tanto 
escrita, como verbal e a aluna soube sair muito bem dos questionamentos 
valorizando o nosso trabalho. 
 
Jairo 
11 – Diferenças ente instrumentos utilizados  
A  diferença está no nível de compreensão, análise e síntese das questões  
envolvidas. Enquanto a primeira é  de um nível simples,  a segunda 
apresenta um nível de compreensão mais  complexo.   
 
 

Nota-se que no primeiro registro, ao invés de explicar as diferenças entre 

os dois instrumentos (prova escrita e entrevista) o professor fala sobre o 

desempenho da aluna, enquanto que o segundo registro evidencia que as questões 

foram interpretadas como instrumentos. Os dois casos nos dão indícios de que não 

deve ter ficado claro não só a diferença entre os dois instrumentos utilizados, mas 

também o conceito de instrumento de avaliação. 

 

V – Avaliação na EaD 
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Ao discutir sobre avaliação no contexto da EaD, especificamente sobre a 

exigência legal do exame presencial, verificamos que um dos professores parece 

reduzir a avaliação da aprendizagem a esse momento presencial: 

Fernando 
A realização de exames é de igual importância, conforme exigência do 
MEC, regulamentada pela portaria 2.253, de 18/10/2001, pois, é quando 
temos acesso direto da produção do aluno, do seu crescimento e avanços; 
que permite ao tutor testificar a aprendizagem real do aluno, para, então dar 
confiabilidade a EaD, com tudo, é possível observar diretamente o que o 
aluno aprendeu, ou não.   
 

De acordo com o registro acima, percebe-se que o professor entende que 

somente na avaliação presencial é possível avaliar a aprendizagem dos alunos, é 

como se as atividades desenvolvidas durante o processo, seja a distância ou 

durante os encontros com o tutor, não viabilizassem uma análise  do 

desenvolvimento dos alunos.  

 

5.2.2.4. CENTRAL DE DOCUMENTOS – PRINCIPAIS RESULTADOS 

A Central de Documentos desempenhou um papel semelhante ao Mural 

Virtual. Três das sete atividades propostas tinham orientações para serem enviadas 

pela Central de Documentos, todavia, ao contrário do Mural Virtual que teve uma 

participação maciça dos professores, na Central de Documentos apenas 21 

professores anexaram algum arquivo nesse espaço.  

Pelos erros nos documentos enviados para a Central e as atividades 

enviadas em duplicata (para o Mural Virtual e Central de Documentos) identificamos 

que os professores apresentaram dificuldades para anexar os arquivos na Central 

de Documentos e por isso preferiam o Mural Virtual. Por isso tivemos apenas 15 

professores que enviaram materiais somente para a Central de Documentos, todos 

relacionados à resposta de atividades, em grande parte das últimas atividades sobre 
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avaliação e EaD e a atividade de tutoria.  

Ao todo foram 31 documentos analisados que, convertidos para o 

NUD*IST totalizaram 1663 unidades de texto. Observa-se que mesmo não sendo 

muitas mensagens ainda assim tínhamos muito material para análise.  

Os arquivos enviados para a Central de Documentos tinham as mesmas 

características que as mensagens do Mural Virtual, no sentido de que os textos 

elaborados tinham forte influência das fontes consultadas, seja na forma de resumos 

ou de citações. Dessa forma, identificamos uma quantidade maior de fragmentos 

que revelavam entendimento dos professores sobre os conceitos abordados 

(14,85% das unidades de texto) quando comparados às dúvidas e confusões 

conceituais (que representam 10,04% das unidades de texto).  

Observamos que os fragmentos que evidenciavam as compreensões dos 

professores eram influenciados pela literatura consultada enquanto que as 

dificuldades identificadas nos textos eram pertencentes às atividades de tutoria, 

quando não eram solicitados a descrever os elementos da avaliação estudados mas 

sim aplicá-los em uma atividade prática. Logo, foi possível identificar dificuldades 

conceituais como o entendimento equivocado sobre procedimentos esperados na 

resolução das questões propostas confundindo com procedimentos adotados na 

aplicação do instrumento, ou ainda, a compreensão errônea sobre o que é 

instrumento de avaliação. 

Um outro aspecto observado foi que alguns arquivos enviados para a 

Central de Documentos eram compostos por várias atividades avaliativas, isto 

porque estavam sendo entregues com atraso e esse tipo de controle nenhuma das 

ferramentas utilizadas dispunha.  

Na seqüência apresentamos a análise das mensagens enviadas pelo e-
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mail. 

 

 

5.2.3. CORREIO ELETRÔNICO 

Apesar de ser um recurso externo ao AVEA adotado, o correio eletrônico 

também assumiu o papel de veículo de comunicação durante o desenvolvimento da 

disciplina assim como as outras ferramentas do AVEA analisadas, possibilitando 

também contribuir para o processo avaliativo. Como a participação dos alunos via 

correio eletrônico foi muito pequena (apenas 10 professores enviaram mensagens) e 

o conteúdo das mensagens foi diferenciado das produções das outras ferramentas 

analisadas, apresentamos na seqüência uma sistematização desse material e uma 

classificação do tipo de mensagens recebidas por nós, identificando como as 

mesmas poderiam ser aproveitadas na avaliação da aprendizagem. 

 

5.2.3.1. SISTEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO ENVIADO PELO CORREIO ELETRÔNICO 

O correio eletrônico assumiu um importante papel no processo avaliativo, 

uma vez que os feedbacks de cada atividade que nos era entregue (via Mural Virtual 

ou Central de Documentos) era enviado para o e-mail pessoal do participante.  

Dessa forma, todos os participantes receberam uma ou mais mensagens com 

comentários  e questionamentos a respeito das atividades desenvolvidas (às vezes 

em uma mesma mensagem fornecíamos o feedback de várias tarefas enviadas).  

Nas mensagens sempre incentivávamos o professor a responder aos 

questionamentos, tirar suas dúvidas ou comentar sobre nossas observações por 

meio de mensagens no Mural Virtual ou participando da Sala de Bate-papo. Por 
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isso, a ênfase da comunicação se deu nas ferramentas do Virtus analisadas 

anteriormente. Contudo, 10 professores (31% da turma) chegaram a se comunicar 

conosco via correio eletrônico, enviando mensagem uma única vez cada.  

Analisando o conteúdo das 10 mensagens enviadas classificamos as 

mesmas em três grupos, conforme apresentamos os resultados a seguir. 

 

5.2.3.2. ENVIO DE TAREFA AVALIATIVA 

Duas das mensagens eram envio da 5ª tarefa, sobre as regulamentações 

da EaD. Nas instruções da tarefa orientávamos o envio para nossos e-mails, mas 

apenas dois professores assim o fizeram, todos os outros enviaram para a Central 

de Documentos ou Mural Virtual.  

As duas atividades enviadas atenderam a seus objetivos, já que os 

professores demonstraram ter conhecimento dos aspectos legais da EaD, 

destacando os itens sobre avaliação da aprendizagem. 

5.2.3.3.  DÚVIDAS  

O conteúdo de quatro das mensagens recebidas era sobre dúvidas a 

respeito do envio das tarefas. As orientações sobre o local de envio das atividades  

estavam  no cd que cada professor recebeu, no qual  constavam o conteúdo e as 

atividades de todo o curso, além de constar na Agenda de Atividades do Virtus, um 

espaço destinado para avisos e que todos tinham acesso. Mesmo  assim, várias 

dúvidas foram apresentadas nas mensagens enviadas, como nos exemplos a 

seguir: 

De: jamesson.matematica@ibest.com.br    
Para: veronica@gente.pro.br     
Assunto: agenda de atividades                                                 
Boa tarde professora Verônica.                                                
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Analisando a Agenda de atividades percebo que os critérios adotados para 
a realização das tarefas não estão totalmente claros, o que gera inquietação 
e confusão. Vejamos:  
1) A 1ª TAREFA solita enviar para o fórum - fiquei na dúvida: para o mural 
virtual ou para a sala de bete papo?                                    
2) Na 2ª TAREFA (...) e participar do fórum sobre avaliação: tipos, 
instrumentos, critérios, medida de avaliação. A mesma dúvida permaneceu. 
E outra: como seria essa participação? como iria sistematizar esses 
tópicos? Mesmo com dúvida, fiz um texto-resumo e enviei para o mural 
virtual.                                                                
3) A 3ª TAREFA pede para ver os quadradinhos e entrar no fórum para 
discutir a questão levantada. Dá a entender que é para participar de um 
bate papo, onde os internautas iriam opinar e comentar seu entendimento 
quanto a situação apresentada.    
4) a 4ª TAREFA não especifica o local para onde deverá ser enviado o texto 
que irei produzir.     
5) a 6ª TAREFA pede para entrar no fórum. Mas o que fazer com os tópicos  
relacionados? texto? aspectos importantes? não sei 
Diante do exposto gostaria de esclarecimentos sobre as questões 
levantadas.                                                                   
tenha um ótimo final de semana.                                               
JamessonPólo de Nova Cruz/RN Turma – A                                                
Obrigado                                                                       
 
 
From: leonardomoraesnatal@globo.com  
To: vggf@ufpe.br  
Sent: Friday, June 17, 2005 7:18 AM 
Subject: Contato de Aluno do Curso Tutoria 
 
Nome: Leonardo 
Verônica, ainda estou com algumas dúvidas de como funciona o fórum e 
como acessá-lo.Leonardo 
 
 

Podemos observar que as dúvidas não eram simplesmente sobre o local 

de destino das atividades, elas se relacionavam aos procedimentos utilizados para 

responder às atividades propostas (debate, síntese, críticas, bate-papo temático, 

etc). Além disso, percebemos que não estava claro para esses professores a 

diferença entre fórum e bate-papo, e que fórum no ambiente virtual que estávamos 

usando era chamado de Mural Virtual.  

Embora essas mensagens não possibilitassem uma análise da 

compreensão dos professores a respeito dos assuntos estudados na disciplina, elas 

permitiram  identificar as dificuldades procedimentais do professor  que podem 

comprometer sua avaliação.  
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5.2.3.4. RESPOSTA AOS FEEDBACKS DAS TAREFAS 

Um terceiro tipo de mensagem identificada tinha como característica 

comum ser em resposta aos feedbacks das tarefas enviadas. Embora tenha sido em 

um número muito pequeno de retorno por e-mail, já que todos recebiam feedback e 

apenas 4 professores responderam, tais mensagens possibilitavam uma análise das 

respostas aos questionamentos ou comentários enviados no feedback, ou ainda 

uma reavaliação de parte uma atividade refeita.  

Em três das quatro mensagens classificadas nesse item, os professores 

procuraram esclarecer uma expressão que não estava clara na tarefa enviada ou 

então apresentar uma nova reflexão sobre a atividade proposta, na tentativa de 

complementar a atividade enviada, de preencher as lacunas anteriores. Seguem 

alguns extratos das mensagens que tiveram esse propósito: 

De: Glauce                                                           
Data: 07/08/05 11:11:02                                                       
Para: Sandra S Santos                                                         
Assunto: Re: Feedback - 3ª Tarefa                                             
Professoras Sandra,                                                           
Tomando conhecimento da sua observação a partir da análise da atividade 
”03”, estou enviando outros comentários, objetivando deixar claro o meu 
entendimento a respeito da questão.                                           
Percebo a sua preocupação ao abordar alguns aspectos não identificados 
nas minhas respostas em relação à avaliação, caso fosse o professor no 
lugar do médico.                                                              
Retomando a atividade, percebo que a atitude do médico para com o 
paciente que apresentou-se com tais sintomas e que a princípio pareceu 
diagnóstica, perdeu seu sentido quando ficou limitada a uma constatação, 
não oferecendo ao paciente nenhum subsídio para que o mesmo pudesse 
cuidar de sua doença e curá-la. Tudo foi reduzido a um exame 
classificatório, tendo como resultado uma nota “06”.                          
Em se tratando de um professor avaliando a aprendizagem do aluno e que 
tivesse o mesmo comportamento do médico, estaria o mesmo 
desinformado, desconhecendo, portanto as funções da avaliação: 
diagnóstica, mediadora, processual e formativa. Numa situação semelhante 
quando identificado às dificuldades, a partir do diagnóstico, o professor 
deveria retomar seu planejamento, seus instrumentos avaliativos, servindo 
também para sua auto-avaliação, bem como, subsidiar o aluno para rever 
suas dificuldades e possibilidades. Fazendo cumprir-se às funções da 
avaliação, conseqüentemente contribuir para a melhoria do processo de 
ensino de aprendizagem, na formação do cidadão.                                         
Professora,                                                                   
Peço um novo feedback!  
Gostei muito da disciplina, porém o que me falta é conciliar o meu tempo  
ao estudo do material do Curso.                                               
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Abraços,                                                                      
Glauce 
 
 
De: Ivan                                                            
Data: 07/22/05 14:14:52                                                       
Para: sandrinhasss@uol.com.br                                                 
Assunto: RE: Feedback - 4ª Tarefa                                             
 
Prezada Professora Sandra,                                                   
Gostaria, inicialmente, de agradecer pelas suas ponderações. Fico muito 
feliz em saber que a sra. apreciou alguns dos meus trabalhos. Muito 
obrigado!.                                                                    
Quanto aos questionamentos:                                                  
Que outros desafios podem estar presentes nas avaliações da licenciatura 
que você irá ser tutor? Existe alguma especificidade que o fato do curso ser 
a distância possa dificultar na hora de avaliar?A grande dificuldade que 
poderíamos estar enfrentando em nossa prática de tutoria, no que diz 
respeito a avaliação, seria com relação a esta mudança do paradigma 
presencial para o a distância. Ao mesmo tempo, venho percebendo que a 
avaliação que nós praticamos, dita presencial, consiste de uma breve 
espaço de tempo que destinamos para tentar (mesmo que saibamos ser 
ilusório) sondar a capacidade do nosso aluno em decorar parte do conteúdo  
que foi ministrado em sala de aula. [...]Não raro, atribuimos valores pelo fato 
do aluno estar presente em sala de aula ou participar, mesmo que sem 
nenhuma motivação, de discussões que percebemos que não contribuem 
para o desenvolvimento dos nossos alunos. [...] Fico inquieto e começo a 
divagar sobre o significado que atribuímos a algumas coisas. Muitas 
vezes significados distorcidos. E, sendo assim, sinto-me a vontade 
para levantar algumas questões: o que é estar presente? não seria 
mais interessante ao invés de estar presente, ser presente (não 
necessariamente neste mundo físico, mas na própria virtualidade)?. 
Acredito que com a EAD e as tecnologias disponíveis poderemos 
acompanhar de forma mais integral os nossos alunos. Levantando 
questões, deixando que eles se exponham (coisa que o computador 
proporciona. Assumimos identidades diferentes das que assumimos no 
nosso dia-a-dia, mas que são, verdadeiramente, as nossas identidades. [...] 
 
De:Jonatas fisica10                                                        
Data: 06/21/05 14:05:43                                                       
Para: sandrinhasss@uol.com.br                                                 
Assunto: Re: Feedback - 1ª Tarefa 
 
professora, quando falo de diretrizes seqüenciais estou me referindo aos 
direcionamentos que devem ser dados para a seqüência do processo 
ensino aprendizagem, se os resultados não foram satisfatório com o 
estabelecido no planejamento é porque não houve interação entre o 
professor-aluno-conteúdo  trabalhado. então, em posse dos resultados das 
avaliações o professor deverá  buscar outros mecanismos que propicie a 
interação entre o que se deseja alcançar, uma das possibilidades e uma 
mudança de metodologia, como por exemplo, planejar uma aula-passeio 
e/ou promover uma pesquisa sobre o que foi estudado, organizar um 
seminário e retomar o que não foi alcançado no primeiro momento. aguardo 
comentários.                                        
Jonatas 
 

Verificamos nesse tipo de mensagem uma melhoria na qualidade das 

respostas dos professores, maior clareza na redação, elucidando pontos obscuros 
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das tarefas entregues anteriormente, mesmo que os questionamentos tenham sido 

respondidos parcialmente como foi o caso. 

Ainda sobre uma mensagem contida nesse grupo, um professor 

respondeu ao feedback não com a intenção de refazer a tarefa (isso foi feito e 

enviado para o Mural Virtual) mas com o objetivo de se justificar sobre um erro 

cometido na resposta enviada anteriormente, na qual utilizou fragmentos de textos 

consultados sem a identificação dos autores. Apresentamos abaixo  fragmentos da  

mensagem enviada: 

De: André 
Data: 06/19/05 14:58:15                                                       
Para: sandrinhasss@uol.com.br                                                 
Assunto: justificativa                                                        
 
Professora, Sandra Santos.                                                    
Peço que por gentileza leia o arquivo em anexo.                               
[arquivo em anexo] 
RESPOSTA AO FEEDBACK:                                                         
Professora Sandra Santos,                                                     
Boa tarde!                                                                    
Acabei de ler a mensagem que a senhora mandou e de fato a senhora tem 
razão. O conceito de avaliação foi realmente o de Ana Maria Avelã Saul. Eu 
não tive a intenção de me apropriar desse conceito, apenas não tinha o 
costume de ler e escrever, dessa forma reproduzi sem referenciar o autor, 
mas se a senhora observar atentamente perceberá que não é uma cópia fiel  
do texto de Ana Maria Avelã Saul, reproduzi apenas a parte inicial. E agora 
me dói por ter utilizado também outros autores e não saber nem quem foi. 
Mas, que bom que existe uma avaliação, assim posso me corrigir  e ter 
mais atenção.                                                             
Professora, na construção do que é avaliação, li vários artigos de teóricos e 
simpatizantes do assunto (avaliação) e construí o meu próprio conceito do 
que é avaliação. Então, o que houve não foi uma tentativa de ludibriar 
por estar estudando a distância e sim uma displicência, e foi muito bom 
que a senhora tenha me alertado, assim, não cometerei mais esse erro. [...] 
Professora, sou formado em matemática [...] fui preparado apenas para 
trabalhar os números, as demais ações formadora de um educador, 
tenho aprendido na própria vivência.                                                             
Deixo aqui de forma sincera as minhas desculpas e vou atrevidamente dizer  
o quanto estou gostando, e isso tem me mudado, com apenas uma palavra:  
“dedicação”.              
 

A justificativa apresentada denota um problema que afeta a avaliação do 

aluno. A elaboração de um texto composto por extratos de várias fontes do assunto 

abordado, sem um posicionamento do aluno sobre a leitura realizada dificulta uma 

avaliação da sua aprendizagem. Essa dificuldade ainda pode ser maior quando os 
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autores não são referenciados, já que fica a dúvida se está sendo apresentada uma 

interpretação do aluno ou a citação do autor consultado. Na referida mensagem, o 

professor justifica não ter  tido a intenção de ludibriar-nos e que não teve uma 

formação que o orientasse nesse sentido, alertando para um problema que merece 

ser discutido. 

 

5.2.3.5. CORREIO ELETRÔNICO – PRINCIPAIS RESULTADOS 

Embora o correio eletrônico tenha sido usado constantemente, com todos 

os professores, para o envio dos feedbacks de cada tarefa realizada, a comunicação 

dos alunos conosco concentrou-se nas ferramentas Sala de Bate-papo e Mural 

Virtual. Recebemos apenas 10 mensagens por e-mail referentes a  envio de tarefas, 

dúvidas e respostas a feedback.  

Consideramos que essa pode ser uma ferramenta que possibilita uma 

comunicação com os alunos de forma mais individualizada, assim como, permite 

que os alunos possam interagir com o professor sem se expor para os colegas. 

Dessa forma, nas mensagens analisadas em nosso estudo identificamos elementos 

que podem contribuir para a avaliação, como as dúvidas relacionadas ao local de 

envio das tarefas ou a falta de clareza do que vem a ser chat, fórum, Sala de Bate-

papo e Mural Virtual. Vale ressaltar que além do Correio Eletrônico as mensagens 

de dúvidas só foram enviadas para a Sala de Bate-papo. 

As mensagens em resposta ao parecer também constituem informação 

importante para a avaliação, visto que é uma oportunidade que o aluno tem de 

esclarecer algo que tenha sido questionado no feedback, ou ainda, de refazer uma 

tarefa, ou parte dela, podendo assim ser reavaliado. Para esse tipo de mensagem o 

aluno pode preferir o correio eletrônico para ter uma interação mais reservada com o 
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professor.  
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O presente capítulo tem como propósito apresentar uma discussão dos 

resultados da pesquisa realizada, com o intuito de dialogar os dados analisados 

anteriormente com alguns dos elementos teóricos discutidos nos capítulos iniciais.  

Para tanto, iniciamos com uma breve retomada sobre os dados 

analisados no presente estudo, origem e contexto em que se enquadram os sujeitos 

pesquisados, delineando assim aspectos relacionados aos desafios de avaliar a 

aprendizagem dos alunos em EaD.  

6.1. O CONTEXTO DOS DADOS ANALISADOS 

Os dados analisados no capítulo anterior foram resultantes das interações 

de uma turma com 32 professores participantes da disciplina Avaliação da 

Aprendizagem em EaD, em um curso de Pós-graduação Lato Sensu, na modalidade 

a distância. Embora o curso oferecesse encontros presenciais agendados, as 

disciplinas eram desenvolvidas exclusivamente à distância e mediadas pela Internet.  

Dessa forma,  tivemos a oportunidade de analisar as potencialidades de 

ferramentas  da Internet para a avaliação da aprendizagem dos alunos em um curso 

on-line. E pesquisar sobre desafios da avaliação da aprendizagem em cursos 

mediados pela Internet é um campo de estudos onde  a cada dia brotam novos 

questionamentos, novos recursos, novas possibilidades e a necessidade de 

conhecer esses aspectos para uma melhoria da prática avaliativa na EaD on-line. 

Isto porque, com a regulamentação da EaD em decorrência da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (9.394/96), o desenvolvimento desenfreado de softwares e 
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tecnologias de rede, a partir dos anos 90 propiciou a oferta cada vez maior de 

cursos formais a distância prevalecendo o modelo on-line ao invés dos tradicionais 

modelos por correspondência.  

Nesse contexto cresce também a preocupação em garantir a qualidade 

de tais cursos,  de modo que a Secretaria de Educação a Distância do MEC  

elaborou  o documento Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância (MEC, 2007) que apresenta dentre as referências, um item dedicado à 

avaliação. Nessa perspectiva, mesmo com a exigência legal de exames presenciais, 

a proposta é que nos cursos a distância a avaliação se dê durante todo o processo. 

O desafio portanto é como realizar uma avaliação contínua, que valorize o processo 

de aprendizagem do aluno, quando o mesmo ocorre no contexto da EaD on-line.  

 Para viabilizar essa proposta de avaliação na  EaD on-line é preciso 

acompanhar o desenvolvimento do aluno a distância e as ferramentas 

disponibilizadas na plataforma de ensino podem ajudar de forma decisiva essa 

tarefa. Tais ferramentas permitem situações de “aproximação” entre os participantes 

do curso, alunos e professores, minimizando efeitos que a barreira geográfica 

ocasiona como, por exemplo, a sensação de isolamento.  

Consideramos que as interações geradas pelas situações de 

“aproximação” entre aprendizes e professor podem auxiliar no processo avaliativo na 

EaD on-line, daí a importância de refletirmos sobre as potencialidades de 

ferramentas de uso comum quando se trata de EaD mediada pela Internet (e-mail, 

chat, fórum, central de documentos) e que foram utilizadas em nossa pesquisa.  
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6.2. ANALISANDO OS DADOS À LUZ DAS TEORIAS 

Os princípios de avaliação são os mesmos para os cursos 
presenciais, semipresenciais e a distância; o que muda é a 
forma de organizá-los e os recursos tecnológicos mais 
adequados. (MORAN, 2006, p.536) 

Nos capítulos iniciais do presente trabalho realizamos uma revisão da 

literatura sobre avaliação da aprendizagem e EaD, concluindo essa parte teórica do 

trabalho com a discussão sobre avaliação da aprendizagem no contexto da EaD. O 

debate sobre avaliação da aprendizagem é polêmico e se desenvolveu a partir de 

experiências vivenciadas em cursos presenciais, modelo dominante. Contudo, com 

os avanços tecnológicos e a regulamentação da EaD, tivemos, principalmente na 

última década, um crescimento considerável na oferta de cursos formais nessa 

modalidade.  

Com esse crescimento na oferta de cursos, cresce também a 

preocupação entre os educadores com a qualidade dos mesmos. E, nessa 

perspectiva, a avaliação é um dos principais elementos que deve ser discutido. 

Sendo assim, o debate sobre avaliação da aprendizagem, que era voltado para a 

educação presencial, passa a ser repensado, agora no contexto da EaD. Trazemos 

então os elementos teóricos da avaliação da aprendizagem discutidos até então 

para refletirmos sobre as possibilidades e limitações de  avaliar-se nesse novo 

espaço de ensino e aprendizagem que se configura com a EaD on-line (modelo que 

tende a ser o mais vigente). A citação de Moran (2006) acima nos chama a atenção 

para o que se diferencia na avaliação de uma modalidade ou outra forma de 
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organização e os recursos tecnológicos adotados. 

Nesse contexto, faremos recortes dos principais aspectos teóricos 

discutidos inicialmente sobre avaliação da aprendizagem e EaD relacionando-os 

com os resultados da nossa pesquisa. 

 

Diferentes funções da avaliação suscitam diferentes mitos e 
ritos, dentre os quais o ritual do controle escolar que parece 
fundamentar-se no princípio de que todos os alunos são 
“trapaceiros em potencial” (BARLOW, 2006, p. 113) 

A avaliação da aprendizagem com a função de controlar se os alunos 

adquiriram os saberes e habilidades que lhes foram propostos desencadeia o “ritual 

do controle” discutido por Barlow (2006) tão presente em nossa rotina escolar, E a 

desconfiança que se cria em torno do aluno em avaliações do ensino presencial, 

passa a ter uma atenção redobrada quando se trata de avaliar a distância. Os 

cursos formais a distância têm o exame presencial como uma exigência legal a fim 

de legitimar que é mesmo o aluno, mas e na avaliação do processo, quando o aluno 

realiza suas tarefas a distância, como ter certeza que é realmente o aluno? 

Em nossa experiência o processo avaliativo ocorreu inteiramente on-line 

e, nesse caso, as ferramentas de interação oferecidas pelo Virtus e o Correio 

Eletrônico possibilitaram um acompanhamento da construção do conhecimento 

pelos alunos.  Embora as ferramentas utilizadas e analisadas não apresentassem 

recursos de áudio e vídeo que pudessem garantir a legitimidade do aluno, sabemos 

que as ferramentas utilizadas são as mais freqüentes nas plataformas de ensino 

(chat, fórum, e-mail) e que já estão surgindo novas alternativas como bem ressalta 

Moran (2006): 

Com o avanço da banda larga, os chats estão se tornando videochats, com 
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a possibilidade de o professor e uma parte dos alunos ver, ouvir e 
comunicar-se por escrito uns com os outros. Programas de weconference 
como o Breeze, da Macromédia, e outros semelhantes possibilitam uma 
comunicação em tempo real mais rica, interativa e gerenciada, com 
inúmeras vantagens para a troca de informações, apresentação de 
trabalhos a distância e discussões virtuais o que pode ser extremamente útil 
para novas formas de avaliação online. (MORAN, 2006, 535) 

 

 

Enquanto ferramentas como as citadas acima ainda não fazem parte dos 

recursos amplamente oferecidos nas plataformas de ensino, precisamos criar 

mecanismos que favoreçam a participação ativa do aluno e a construção de uma 

prática avaliativa do processo. Em nossa experiência observamos que dependendo 

da ferramenta (síncrona ou assíncrona) temos acesso a um dado diferente sobre a 

aprendizagem do aluno.  

A comunicação em tempo real, possibilitada pela Sala de Bate-papo, 

exige do aluno uma agilidade de reflexão para responder a uma mensagem, opinar 

ou questionar sobre as mensagens enviadas. Dessa forma, tínhamos acesso às 

concepções e dúvidas dos professores naquele momento, expressas de forma 

espontânea. Nessa interface não há muito tempo pra subterfúgios, consultas à livros 

ou fontes da Internet.  

Em contrapartida, o Mural Virtual, por ser uma ferramenta assíncrona, 

permitia que o professor dispusesse de tempo para pesquisa e construção de um 

texto mais elaborado. Ao mesmo tempo que propicia um hábito saudável para o 

aprendizado do aluno, cria-se a possibilidade do aluno reproduzir ao invés de 

produzir seu próprio texto. Percebemos que em várias mensagens do Mural Virtual e 

Central de Documentos havia uma tendência dos professores elaborarem seus 

textos muito presos às fontes consultadas, como se fosse uma composição de 

vários fragmentos do texto consultado. Mas esse procedimento de fazer relações 
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com o referencial que dispomos do assunto faz parte do processo de construção do 

conhecimento.  

O perigo está quando o aluno se apropria do texto consultado. 

Dependendo do estágio em que ele se encontra no curso, da qualidade das suas 

participações nas interações, do vocabulário comum aos participantes do seu grupo, 

entre outros aspectos, é possível o professor perceber se o texto enviado pode ou 

não ser de sua autoria e, nesse caso, uma breve consulta a Internet pode confirmar 

essa suspeita. Foi o que aconteceu em nossa experiência, quando um dos 

professores apresentou na primeira atividade (sondagem) uma definição de 

avaliação da aprendizagem fruto de uma composição de trechos de vários autores 

consultados, sem mencionar as fontes. No feedback da atividade alertamos para o 

que tinha ocorrido e tivemos a resposta com pedido de desculpa, declarando 

inexperiência nesse tipo de trabalho assim como um novo envio da  atividade refeita.  

Nesse caso, consideramos crucial no início de um curso a distância uma 

discussão sobre questões éticas, plágios, uma conscientização dos alunos sobre a 

importância de apresentar referências dos textos utilizados nas atividades, deixando 

claro quando se trata de citação ou é a sua voz se pronunciando. Além disso, a 

certeza de que as atividades enviadas serão lidas e comentadas possibilita a criação 

de uma relação de confiança e comprometimento do aluno.  

 

Avaliação em três tempos: tempo da admiração, tempo da 
reflexão, tempo da reconstrução das práticas avaliativas. 
(HOFFMANN, 2005) 

Jussara Hoffmann (2005) considera que a avaliação da aprendizagem 

ocorre em três tempos. O primeiro deles, tempo de admiração dos alunos, é o tempo 

de observar, registrar, reunir dados, de um olhar curioso sobre o aluno para 
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compreendê-lo. O segundo tempo, tempo da reflexão, é quando o professor pára e 

pensa sobre o desempenho dos alunos nas situações de aprendizagem propostas. 

O terceiro tempo, tempo da reconstrução, é o tempo da ação reflexiva, da tomada de 

consciência.  

Esses três tempos podem ocorrer em qualquer processo avaliativo, de 

forma consciente ou não. Nos chama a atenção que na avaliação da aprendizagem 

no contexto da EaD podemos enfrentar mais dificuldades para vivenciar cada um 

desses tempos. As ferramentas de interação do ambiente são recursos essenciais 

para que o professor possa promover atividades interativas as quais ao longo do 

curso e juntamente  com a participação constante dos alunos será um meio de 

professor e alunos se conhecerem, do professor “admirar” seus alunos.  

Em nossa experiência, mesmo não conhecendo os professores 

pessoalmente (isso só ocorreu em um encontro presencial no final do módulo) as 

interações ocorridas no ambiente e a leitura das tarefas bem como o envio de 

parecer por e-mail possibilitavam um trabalho de acompanhamento e orientação 

muito mais individualizado que nas práticas do ensino presencial. Com isso, nos 

levou aos poucos a um “conhecer” esse aluno, principalmente aqueles que 

participavam com mais freqüência dos chats. Características  como senso de humor, 

senso crítico, timidez, interesse, habilidades computacionais, experiências 

vivenciadas, entre outros aspectos, aos poucos eram construídas em relação aos 

alunos, em decorrência das interações. 

O segundo e terceiro tempos enunciados anteriormente também sofrem 

influências de fatores peculiares à EaD. Como mencionamos em outros momentos 

do trabalho, a disciplina em que ocorreu nossa pesquisa fazia parte de um curso 

organizado em módulos, de forma que as disciplinas eram realizadas uma por vez. 
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No caso da cadeira Avaliação da Aprendizagem em EaD a carga horária de 30 

horas foi cumprida ao longo de duas semanas de atividades. Isso implica em avaliar 

as tarefas realizadas pelos alunos e emitir um parecer sobre as mesmas em um 

curto espaço de tempo, para que tivessem um acompanhamento e feedback durante 

o processo, como era nosso objetivo. Nesse contexto, o tempo de reflexão pode 

ocorrer durante a correção das tarefas e desenvolvimento de outras situações de 

aprendizagem como, os chats. Entretanto, devido ao formato da disciplina, essa 

reflexão sobre o processo visando a determinação de novos rumos, pode ser 

comprometida. No caso do curso em questão, por exemplo, cada aluno recebeu no 

início do curso um CD contendo um guia do curso, com orientações e informações 

sobre os objetivos, grade curricular, materiais de ensino, atividades programadas e 

avaliação. Portanto, foi necessário um planejamento antecipado definindo, por 

exemplo, os textos de consulta, as atividades a serem desenvolvidas, as orientações 

e prazos de envio. Desse modo, o CD era uma das principais referências sobre o 

curso que o aluno tinha acesso a distância, assim como a plataforma de ensino 

usada, no caso as salas do Virtus. Como nem todos tinham fácil acesso a Internet e 

freqüentavam o AVEA com freqüência, qualquer mudança no planejamento poderia 

ser ignorada por parte dos alunos. Por exemplo, um dos Bate-papos agendados teve 

o horário alterado, mas mesmo com avisos na agenda de atividade e fórum, 

compareceram alunos no horário que havia sido desmarcado.  

 

Para não se deixar levar por uma “embriagues judicial” 
(HADJI, 2001) o professor precisa informar antes de julgar, 
para fazer de tudo para pôr a avaliação nas mãos do aluno. 

 

A importância da definição e explicitação dos critérios de avaliação que 
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serão adotados foi enfatizada por diversos autores da literatura consultada, como 

Hadji (2001), Barlow (2006), Berbel (2001) entre outros. Em EaD o fato de  os alunos 

conhecerem com que critérios estão sendo avaliados possibilita uma relação de 

maior transparência e confiança, podendo ainda ele próprio  avaliar-se segundo tais 

critérios.  

No caso da nossa pesquisa, quando os alunos recebiam por e-mail o 

parecer das tarefas realizadas enviávamos em anexo a tabela do desempenho do 

aluno, de modo que ele podia analisar que objetivos ainda não tinham sido 

alcançados e assim  dedicar-se mais a determinados aspectos do assunto em 

estudo. Dessa forma, o correio eletrônico foi essencial nessa tarefa de comunicar o 

desempenho do aluno de forma individualizada, diferentemente das outras 

ferramentas da plataforma em que todos tinham acesso às mensagens enviadas.  

Como bem ressalta Hoffmann (1991) nem todos os fenômenos 
podem ser medidos, por não haver instrumentos para tanto, 
ou por não admitirem tal precisão numérica. 

Podemos discutir sobre medida de avaliação sob dois prismas: como 

síntese dos resultados de uma avaliação realizada (e nesse caso, a mesma deve ser 

associada a critérios de avaliação previamente estabelecidos e conhecidos)e como 

quantitativo das participações dos alunos nas mais diversas atividades 

desenvolvidas. Nos dois casos as ferramentas do AVEA disponibilizadas não 

auxiliavam nessa tarefa. 

As notas dos alunos foram atribuídas a partir dos objetivos alcançados e 

tarefas realizadas. Porém, o controle desses elementos foi feito manualmente, pela 

tabela de acompanhamento construída em uma planilha eletrônica, recurso não 

pertencente ao AVEA utilizado. Esse mapeamento torna-se uma tarefa árdua para o 

professor, dependendo do número de alunos e atividades avaliativas propostas.  
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O levantamento quantitativo da participação dos alunos também não foi 

oferecido pelo ambiente. Era possível obtermos um relatório de todos os registros do 

aluno no ambiente, mas estes dados não auxiliavam na análise qualitativa desses 

registros já que os mesmos apareciam desconectados do contexto em que ocorreu. 

Contudo, mesmo que fosse disponibilizado um recurso que fornecesse um número 

de participações e acessos de cada aluno no AVEA (o que geralmente é oferecido 

em outras plataformas) ainda assim precisaríamos de recursos que auxiliassem na 

análise da qualidade dessas participações, para só então emitir uma nota, se 

necessário. Os nossos dados do chat e fórum evidenciam que apenas uma pequena 

parcela das mensagens emitidas nesses espaços podem ser aproveitadas para a 

avaliação. 

Com a proposta de fazer os aprendizes buscarem um equilíbrio entre a 

qualidade e a quantidade de mensagens enviadas nas discussões do curso, Fucks 

et al (2006) buscaram uma estratégia de avaliação que considera a ponderação da 

qualidade pela quantidade das mensagens enviadas:  

Para avaliar a qualidade da mensagem, o mediador analisa o texto, atribui 
uma nota e apresenta comentários sobre a mensagem avaliada. A média 
das notas das mensagens do aprendiz numa sessão é, então, ponderada 
em função da quantidade de mensagens enviadas pelo aprendiz. (FUCKS 
et al, 2006, p. 373) 

Nota-se aí uma busca por alternativas para  atribuir-se nota à participação 

dos alunos em fórum e chat considerando a qualidade das mensagens e a 

quantidade enviada. Nesse caso o parecer é emitido para cada mensagem recebida, 

assim como em nossa pesquisa, quando para cada mensagem do Mural Virtual 

emitíamos um parecer ao aluno. A diferença é que não atribuíamos nenhuma nota 

quando enviávamos o parecer de cada atividade, essa só foi fornecida no final de 

disciplina. Outra diferença foi que a emissão e controle desses pareceres não teve o 
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suporte do ambiente, como foi o caso da pesquisa citada acima, que tinha o 

ambiente AulaNet sendo modificado para dar suporte à efetivação da proposta.  

 

 

Avaliar continuamente significa apoiar-se em uma 
diversidade de instrumentos de avaliação com o objetivo de 
não nos limitarmos a diagnósticos pontuais, geralmente 
representados pelos testes exames. 

Nas reflexões sobre avaliação da aprendizagem entre estudiosos da área 

nota-se uma busca por mudanças no paradigma de avaliação normalmente utilizado. 

Avaliação apenas como forma de verificar, por meio de exames e provas, se os 

estudantes assimilaram os conhecimentos que lhe foram transmitidos, é uma visão 

limitada do papel que a avaliação da aprendizagem pode exercer no processo 

educativo. Por isso os novos modelos de avaliação discutidos entre os teóricos nos 

últimos anos, buscam fazer com que a avaliação faça parte do processo educativo, 

atuando de forma contínua, ao longo de todo o processo. Para sua realização, 

precisamos recorrer a uma diversidade de instrumentos de avaliação aplicados no 

decorrer do curso, com o objetivo de obter subsídios para o professor avaliar a 

aprendizagem dos alunos de modo processual.  

Na EaD, a exigência legal da avaliação presencial para cursos formais 

não impede que os alunos sejam avaliados também a distância. Pelo contrário, 

vimos que além dos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 

(MEC, 2007) reforçarem a idéia de avaliação contínua, pesquisadores da área como 

Nova e Alves (2003), Ramal (2003), Gomes (2004),  Silva (2005), Santos (2006), 

Moran (2006) entre outros, também propõem esse tipo de avaliação.  

No caso da EaD on-line , a realização da avaliação contínua é favorecida 
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pelos recursos disponibilizados pela plataforma de ensino, tendo em vista a 

possibilidade de armazenar todas as interações ocorridas entre os participantes e 

professor, permitindo assim a análise dessas interações como elemento para 

avaliação. 

No caso do nosso estudo, houve uma variedade de instrumentos de 

avaliação (8 atividades avaliativas) distribuídos ao longo das duas semanas de 

desenvolvimento da disciplina e, as ferramentas utilizadas e analisadas no presente 

trabalho contribuíram de diferentes formas para a realização da avaliação contínua. 

=> As ferramentas assíncronas (Mural Virtual, Central de Documentos e 

Correio Eletrônico) desempenharam diferentes funções no processo avaliativo 

analisado. Todas as tarefas avaliativas foram enviadas para uma dessas três 

ferramentas, embora a preferência do grupo tenha sido pelo Mural Virtual, por ser de 

mais fácil manuseio, conforme observamos nos dados. 

A proposta de avaliação contínua no contexto da EaD demanda um 

acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos e isso se dá por meio 

da análise das atividades propostas. Nessa perspectiva, o professor tende a orientar 

os alunos, de forma individualizada e, nesse caso, o parecer das tarefas realizadas 

torna-se essencial para o processo avaliativo.  

Refletindo sobre a forma como essa avaliação ocorreu em nosso estudo e 

como as ferramentas analisadas interferiram nesse processo, detectamos que um 

dos problemas estava relacionado ao fator tempo. Tendo em vista que a disciplina 

desenvolveu-se em apenas duas semanas, os prazos para envio de cada tarefa 

foram distribuídos ao longo desse período. Portanto, o curto espaço de tempo para 

ocorrência da disciplina exigia um esforço para cumprimentos dos prazos de entrega 

das atividades, bem como uma agilidade do docente para envio de feedback sobre a 
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atividade recebida. Nesse contexto, identificamos que as ferramentas assíncronas 

utilizadas nesse processo apresentaram algumas limitações que podem 

comprometer o processo avaliativo: 

Limite de tempo: nenhuma das ferramentas possuía um mecanismo que 

controlasse o tempo para envio das atividades solicitadas. Como conseqüência, 

observamos que mensagens do Mural Virtual referentes a uma mesma atividade, 

apareciam em vários momentos do desenvolvimento da disciplina,  o que dificultava 

uma possível abertura para discussão, já que as mensagens se apresentavam na 

ordem em que foram postadas. Além disso, o atraso no envio das tarefas 

comprometia a proposta de um acompanhamento do processo de aprendizagem do 

aluno. Tivemos um caso que o professor no final da disciplina enviou para a Central 

de documentos todas as tarefas. Dessa forma, reconhecemos que o tempo de 

aprendizagem é diferente para cada aluno, mas precisamos ter sensibilidade e 

meios para lidar com os diferentes ritmos sem que haja prejuízo do processo. 

Limite de tamanho: as mensagens do Mural Virtual e os documentos 

enviados para a Central de Documentos ou para o Correio Eletrônico não tinham 

limite de quantidade de palavras. Isso significa que as respostas das atividades 

propostas variavam de tamanho e, em sua maioria, acabavam se estendendo 

resultando em textos longos. Outro problema relevante decorrente desses textos 

extensos é que, além de dificultar uma possível discussão no Mural Virtual, já que 

nem sempre as pessoas estariam dispostas a ler longas mensagens e comentá-las, 

as mensagens extensas dificultavam, sobretudo, nossa análise para a emissão do 

feedback. Em uma turma com 32 alunos, como foi o caso, ler e comentar 

individualmente cada atividade em tempo hábil pode ser uma tarefa difícil para o 

docente se respostas enviadas forem muito extensas. Nesse sentido, estabelecer 
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um parâmetro para que esse problema seja evitado pode ser uma solução. Pimentel, 

Fucks e Lucena (2004) sugerem um número de palavras como referência para uma 

mensagem bem elaborada: 

Como meta para o tamanho das mensagens dos aprendizes nos seminários 
espera-se que o texto seja composto de 3 a 5 parágrafos: 1 parágrafo para 
apresentar a posição sobre a questão e enumerar os principais argumentos; 
1 a 3 parágrafos para desenvolver cada um dos principais argumentos; e 1 
parágrafo para concluir a argumentação. Uma mensagem assim elaborada 
deve conter, aproximadamente, 300 palavras. Mensagens com menos de 
200 palavras são consideradas pouco elaboradas para os padrões do curso 
e acima de 400 palavras são consideradas excessivamente longas. 
(Pimentel, Fucks e Lucena, 2004, p. 118). 

 

Assim, para cada curso e contexto das atividades propostas, pode-se 

pensar em um certo limite para o tamanho das respostas elaboradas, e mecanismos 

do próprio ambiente podem auxiliar nesse controle.  

Controle das atividades recebidas  - as ferramentas utilizadas e as 

outras disponibilizadas pelo ambiente Virtus não possibilitavam nenhum tipo de 

controle das atividades recebidas, assim como os alunos não tinham esse panorama 

das atividades enviadas e respondidas. Esse tipo de apoio pode facilitar o 

desenvolvimento de uma avaliação contínua, que geralmente contempla diversas 

atividades no decorrer do processo. Esse tipo de controle pode ajudar na tomada de 

decisão quando muitos alunos não entregaram no prazo previsto, podendo alterar o 

prazo, por exemplo, ou investigar quais  dificuldades podem ter provocado o atraso.  

No caso do nosso estudo, em vários momentos os alunos deixavam 

transparecer a dificuldade que estavam sentindo para gerenciar seu tempo. Essa 

autonomia dos alunos da EaD de definir seu tempo de dedicação ao estudo é um 

fator novo que muitos tinham dificuldade de administrar, até porque lidavam com 

outras atividades diárias que dificultava reservar o tempo para o curso. 
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Controle dos feedbacks enviados: um outro recurso não 

disponibilizado, mas que também auxilia na avaliação da aprendizagem, é o controle 

dos pareceres enviados. Todos os pareceres eram enviados por e-mail e o controle 

desses envios era feito manualmente, com o cuidado de salvar as mensagens 

enviadas em nosso computador.  

 

 

=> A ferramenta síncrona, Sala de Bate-papo, como mencionado em 

outros momentos, não foi utilizada para a avaliação da aprendizagem. Contudo, 

observamos que as interações ocorridas nesse espaço possibilitam uma avaliação 

informal dos alunos, identificando os avanços e entraves da aprendizagem. Mesmo 

não atingindo o universo dos alunos, consideramos que a análise das interações 

daqueles que participaram possibilitam uma avaliação do grupo. E, por ocorrer em 

tempo real e sempre com a presença da professora, esse foi um espaço que as 

dúvidas emergiam com maior freqüência e os participantes expressavam suas 

opiniões, entendimentos e concepções de forma natural, sem a interferência direta 

das fontes de consulta sobre o assunto estudado.  

É certo que em um curso online a comunicação entre os participantes e, 

conseqüentemente, as tarefas avaliativas desenvolvidas sejam essencialmente na 

linguagem escrita, embora a Internet já disponha de meios que possibilitam uma 

interface de comunicação com recursos como áudio e vídeo, ou seja, com 

possibilidades diferentes daquelas em que a interação é só escrita.  

Apesar de todas  essas possibilidades a EaD on-line ainda se faz 

essencialmente pela linguagem escrita, mas que em meio ao uso de ferramentas 

como o chat, por exemplo, a escrita tem assumido uma estrutura sintático-semântica 



264 

 

que se aproxima da oralidade. Contudo, vale lembrar que avaliar habilidades orais 

dos alunos não é um desafio exclusivo da EaD, mas também da educação 

presencial. Conforme destacamos anteriormente, a experiência em que os 

professores do nosso curso tiveram de avaliar um mesmo aluno por meio de dois 

instrumentos (prova escrita e entrevista) causou desconforto. Para alguns, aceitar as 

respostas do aluno na entrevista divergia da aceitação das respostas na prova 

escrita: a prova escrita parecia ter maior valor para indicar o que o aluno realmente 

sabia. 

 

 

Segundo Leite (2006, p.141) a avaliação da aprendizagem em 
EaD demanda novas formas de realização que envolvam 
maior diálogo com aqueles que são avaliados. Diálogo, hoje, 
facilitado pela comunicação virtual, pelo menos sob o ponto 
de vista tecnológico.  

Hoje em dia, com tantas possibilidades de interação nos ambientes 

online, os cursos à distância podem ultrapassar as barreiras geográficas e 

possibilitar um “estar junto” virtual. Essa proximidade é fruto da comunicação entre 

docente e discentes do curso à distância. Por isso Moore (1993) distinguiu a 

distância física  da distância comunicativa, que ele introduz como o conceito de 

distância transacional. Segundo o autor, dependendo do modelo do curso, a 

distância transacional será cada vez menor  quanto mais aberta for a estrutura do 

curso, mais freqüente for o diálogo entre os participantes e maior a autonomia dos 

alunos para determinar seus estudos.  

Esses três elementos combinados podem flexibilizar o processo de 

avaliação do curso e atender as diferenças individuais dos alunos. Nesse caso, 

turmas com número reduzido de alunos e a adoção de uma proposta pedagógica 
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que valorize o diálogo entre os participantes permitem que o professor, aos poucos, 

se familiarize com seus alunos, tendo condições de perceber os diferentes 

comportamentos e interesses de cada participante do processo educativo. Em nossa 

pesquisa, os chats  diários e a abertura para a comunicação via e-mail ou pelo Mural 

Virtual serviram para valorizar o diálogo entre os participantes, além de diminuir os 

efeitos da distância entre os envolvidos no processo educativo.Quanto menor essa 

distância, maior é a possibilidade de realizar a proposta de uma avaliação 

continuada que acompanhe o desenvolvimento do aluno durante o curso.  

Todos os espaços de interação utilizados em nossa pesquisa (Sala de 

Bate-papo, Mural Virtual e Correio Eletrônico) foram utilizados como meio de manter 

o diálogo com os alunos, o que possibilitou um alto nível de interação: ao todo foram 

2557 mensagens trocadas entre as professoras e os alunos e também entre os 

próprios alunos,  sendo que  foram 2385 mensagens enviadas para o chat, 99 para o 

fórum, 31 para a Central de Documentos e 42 mensagens de correio eletrônico.  

Muito mais que um montante de registros, tínhamos uma vasta quantidade de dados 

que analisados criteriosamente possibilitaram o acompanhamento da aprendizagem 

dos alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação da aprendizagem no ensino presencial tem-se  apresentado 

como um debate ainda em aberto, tendo em vista ser um tema polêmico devido seu 

caráter subjetivo e a diversidade de questões sobre métodos e práticas avaliativas. 

Quando se discute a avaliação da aprendizagem no contexto da EaD online esse 

debate é ampliado já que novos desafios são agregados a essa discussão.  

Vários fatores influenciam na prática avaliativa dessa modalidade como 

os instrumentos de avaliação adotados, as ferramentas de interação utilizadas, os 

critérios de avaliação considerados, os prazos estabelecidos para o envio de tarefas 

avaliativas, dentre outros aspectos. Todos convergem para a preocupação com a 

forma como podemos acessar o conhecimento em construção do aprendiz da EaD 

on-line, para que seja possível a avaliação da aprendizagem durante o processo 

educativo.  

Nessa perspectiva a presente pesquisa teve como objetivos 1) analisar as 

potencialidades dos recursos disponíveis nos ambientes virtuais de ensino para a 

prática avaliativa; 2) obter subsídios para construção de ferramentas que auxiliem o 

professor a avaliar a aprendizagem dos alunos. Para tanto analisamos as interações 

produzidas ao longo de uma disciplina de um curso de Pós-graduação Lato Sensu 

para a formação de tutores para atuarem em cursos de licenciaturas a distância. A 

disciplina acompanhada foi Avaliação da Aprendizagem na EaD e os dados 

analisados são fruto das interações de uma turma composta por 32 professores de 

diferentes áreas (Matemática, Química e Física).  
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O processo avaliativo da disciplina em questão se deu ao longo das duas 

semanas em que a mesma foi realizada, por meio de sete tarefas avaliativas que 

envolviam a participação do aluno em diferentes espaços de interação do ambiente 

virtual utilizado, além do correio eletrônico. Optamos por uma proposta de prática 

avaliativa que valorize a avaliação contínua, tendo em vista que a mesma 

proporciona, ao aluno, uma aprendizagem significativa e, ao docente, condições de 

conhecer os elementos que permeiam o processo dessa modalidade. Essa postura 

possibilita uma orientação permanente dos alunos durante a aprendizagem, que foi 

o que ocorreu em nosso estudo, quando a distância física não impedia que os 

alunos se sentissem acompanhados e com possibilidade de contato com os 

professores sempre que desejassem, por meio do ambiente virtual ou e-mail. 

Dessa forma, na EaD online, a maneira como ocorre o diálogo dos 

participantes no ambiente digital facilita a realização da avaliação contínua, pois 

pode favorecer uma maior proximidade entre professor e alunos e, por conseguinte, 

o professor pode ter acesso a aprendizagem do aluno. Em nosso estudo, a fim de 

promover a interação entre os participantes e obtermos informações sobre sua 

aprendizagem durante o processo, propusemos o uso de ferramenta síncrona (Sala 

de Bate-papo) e assíncrona (Mural Virtual, Central de Documentos e Correio 

eletrônico).  

Nesse sentido, o ambiente virtual foi usado como um canal de 

comunicação diário com os alunos (foram agendados bate-papos diários). Embora a 

participação dos chats não tenha sido obrigatória - portanto não servia de 

instrumento avaliativo - observamos que as produções do chat  possibilitaram a 

identificação de elementos importantes para o processo avaliativo, como dúvidas, 

dificuldades conceituais ou compreensões sobre o assunto em estudo. 
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Consideramos que essa análise  das interações ocorridas não é uma tarefa simples 

de ser realizada pelo professor durante a ocorrência do chat. Mas a posteriori, em 

consulta às interações ocorridas, o professor pode identificar que mensagens 

revelam as dúvidas ou concepções dos alunos que participaram.  

Consideramos que a participação dos alunos deve ocorrer de forma 

espontânea, sem a imposição de ser um instrumento de avaliação, já que essa é a 

ferramenta que mais cria condições do aluno expressar sua opinião, interpretação 

de uma leitura ou dúvida, sem artificialismos e de maneira franca. Isso porque a 

velocidade com que as mensagens são trocadas na sala de bate-papo inviabiliza 

uma resposta mais elaborada, sob influência de fontes de consulta, por exemplo. 

Entendemos que essa seja uma das potencialidades dessa ferramenta: ter a 

oportunidade de avaliar concepções espontâneas dos participantes.  

Em termos de limitação da ferramenta, detectamos dois  obstáculos: 1)o 

número de participantes por chat  não deve ser muito grande, já que isso dificulta o 

diálogo entre os mesmos, e 2) mesmo que se deseje usar as mensagens enviadas 

como elemento de avaliação, as mesmas não devem servir como avaliação 

individualizada, já que nem todos podem participar ativamente em um mesmo bate-

papo. Nesse caso, os dados da avaliação podem ser usados para uma tomada de 

decisão direcionada para o grupo como um todo.  

Além da opção da comunicação em tempo real por meio dos chats 

agendados diariamente, a comunicação assíncrona entre os participantes se deu por 

meio do Mural Virtual (uma ferramenta da própria plataforma) e o Correio Eletrônico 

(que não estava associado ao AVEA).  

O Mural Virtual foi utilizado essencialmente com duas funções: uma delas 

foi o envio das tarefas avaliativas e, em menor número, o envio de mensagens 
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contendo avisos, questionamentos ou reflexões para discussão. Dessa forma, as 

mensagens que tinham como objetivo responder as tarefas avaliativas eram, em sua 

maioria, longas e fundamentadas nas leituras realizadas, diferentemente das 

interações da Sala de Bate-papo, quando as mensagens eram curtas e de caráter 

espontâneo. Nesse caso, o tempo é a favor do aluno, pois o caráter assíncrono 

favorece uma maior reflexão e pesquisa, o que resulta em textos mais elaborados e 

fundamentados.  

Nesse contexto, o Mural Virtual e a Central de documentos apresentaram 

produções com características similares, que em termos de potencialidades, 

consideramos que as mesmas possibilitam avaliar as concepções dos alunos, a 

postura crítica perante as leituras realizadas, a questão ética (referenciando as 

fontes consultadas e citadas) entre outros aspectos que envolvem a avaliação de 

uma atividade de pesquisa.  

Para a avaliação da aprendizagem essas características favoreciam uma 

análise da capacidade de interpretação, leitura critica, poder de síntese dos alunos, 

dentre outros aspectos. Não obstante, a construção dos textos nessas condições 

nem sempre apresentava um posicionamento do aluno frente à leitura realizada, ou 

ainda, dúvidas ou questionamentos sobre o assunto em estudo. Muitos textos eram 

uma costura de fragmentos dos textos consultados, de modo que nem sempre 

tínhamos clareza se realmente houvera entendimento do conceito estudado. Nesse 

sentido, o tipo de tarefa proposta favorecia um maior ou menor grau de acesso ao 

entendimento dos alunos.   

Quanto às limitações dessas ferramentas (Mural Virtual e Central de 

Documentos) consideramos que uma delas seja a falta de mecanismos para que se 

possa estabelecer limites quanto ao tamanho do texto (que pode variar de acordo 
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com a atividade proposta). Elaboração de textos excessivamente longos dificulta a 

elaboração do parecer individualizado, já que a somatória de várias mensagens com 

essa característica implica em um longo período de dedicação do professor na 

leitura dessas mensagens e emissão de parecer sobre cada uma. Além de não 

propiciar uma dinâmica de diálogo no fórum, por exemplo. 

Uma outra limitação dessas duas ferramentas que pode comprometer a 

avaliação é a possibilidade de envio de mensagens, independente do conteúdo, a 

qualquer momento. Embora estabelecêssemos prazos para o envio das tarefas, os 

mesmos nem sempre eram respeitados e as mensagens acabavam sendo enviadas 

fora dos prazos, em diferentes momentos do desenvolvimento da disciplina. Seria 

importante, no caso, um recurso que limitasse o prazo para envio de mensagens 

que fossem resposta  à atividade avaliativa. Lidar com o ritmo de aprendizagem do 

aluno, ajudá-lo a administrar seu tempo de estudo de modo a conciliar com o tempo 

de ensino previsto no planejamento é uma tarefa difícil, que pode ser facilitada pelos 

diálogos com os alunos e mecanismos nas ferramentas que auxiliem esse controle.  

Quanto ao correio eletrônico, este foi uma outra via de comunicação 

disponibilizada aos alunos. A Sala de Bate-papo e o Mural Virtual embora 

possibilitassem a comunicação em tempo real ou não pelo acesso à plataforma de 

ensino, ambos não possibilitam tão bem a comunicação individual quanto o correio 

eletrônico.  

No processo avaliativo, o Correio Eletrônico exerceu um papel 

fundamental, pois foi o único meio de comunicação que garantia a privacidade dos 

alunos, importante para o acompanhamento individualizado das atividades 

desenvolvidas. Os professores recebiam o feedback de cada tarefa enviada, com 

comentários, críticas, sugestões e questionamentos, com recomendação para 
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refazer a atividade caso desejassem, ou responder aos comentários e 

questionamentos no Mural Virtual ou na Sala de Bate-papo. Embora alguns 

professores tenham respondido ao feedback por e-mail, a natureza fragmentada 

dessa ferramenta não auxilia um levantamento, por exemplo, do histórico de 

mensagens trocadas, principalmente porque o correio eletrônico era desvinculado da 

plataforma de ensino.  

Dessa forma, tivemos um número pequeno de mensagens no correio 

eletrônico, em resposta a feedback recebido, mas com características que 

revelavam que este espaço poderia contribuir na avaliação da aprendizagem (como 

as dúvidas sobre envio de atividades que evidenciava uma confusão entre fórum e 

chat ou ainda o esclarecimento de algo que tivesse ficado obscuro). Nesse caso, a 

potencialidade dessa ferramenta é de poder estabelecer um diálogo reservado com 

cada aluno, enquanto que uma limitação dessa ferramenta é que o controle das 

interações nela realizada dificulta a análise. 

Em suma, no que concerne a avaliação da aprendizagem na EaD online 

consideramos que a proposta de uma avaliação contínua nesse cenário educativo 

se configura como um terreno fértil para pesquisas. A potencialidade das 

ferramentas síncronas e assíncronas disponíveis nos ambientes virtuais permite 

criar situações de aprendizagem e interação entre os participantes do processo 

educativo,  situações estas que podem servir de dado para a avaliação da 

aprendizagem. 

As plataformas de ensino oferecem a vantagem de termos acesso a todas 

as interações ocorridas no ambiente, assim como o histórico de participações de 

cada aluno no ambiente. Nesse contexto, para uma avaliação contínua do processo 

de aprendizagem e um acompanhamento individualizado da construção do 
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conhecimento pelos alunos, dados para análise é que não vão faltar. Seguramente, 

podemos ter uma quantidade de informações sobre a aprendizagem do aluno muito 

maior que em um curso presencial, resultante das diversas interfaces (chat, e-mail, 

fórum) em que as atividades são desenvolvidas. Desse modo o desafio está em 

como analisar esses dados.  

Em uma avaliação contínua, é necessário um acompanhamento 

constante das atividades desenvolvidas pelos alunos e, conseqüentemente, a 

emissão de pareceres individuais. Mesmo sendo estabelecidos critérios de avaliação 

claros, esses feedbacks não são possíveis de acontecer de forma automatizada, 

requerem  a leitura com o olhar crítico do professor, com os comentários cabíveis 

para cada caso analisado.  

Essa tarefa é de certo árdua, dependendo de variáveis como quantidade 

de alunos, tipo de atividade proposta, tamanho das mensagens analisadas, entre 

outros aspectos. Mas é possível pensarmos em desenvolver mecanismos que nos 

auxiliem na análise qualitativa desses dados, na seleção do que realmente 

interessa, do que realmente nos informa sobre as dúvidas, concepções e 

questionamentos dos alunos. Em nosso estudo, vimos que é uma parcela pequena 

dos dados que representa essas informações, por isso, a importância de obtermos 

recursos no AVEA que propiciem a identificação das informações relevantes para a 

avaliação como, por exemplo, mecanismos de busca com palavras-chave ou acesso 

ao contexto em que a mensagem foi originada.  

Acreditamos que os resultados da presente pesquisa trazem pistas do 

caminho que temos a percorrer para uma reflexão e mudança da prática avaliativa 

na EaD online. Com as interações possibilitadas pela tecnologia, é possível,  mesmo 

a distância,  avaliar de perto a aprendizagem do aluno. Só nos resta explorarmos 
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essa possibilidade. 
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ANEXO A – texto do curso, sobre aspectos teóricos da avaliação da 

aprendizagem



 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA  

PARA AS LICENCIATURAS  DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

SEED/MEC – NEOri – UFPE/CENTRO DE EDUCAÇÃO/GENTE 

 

 

Disciplina: Avaliação em EAD 

Professoras: Sandra S. Santos – CE/UFPE 

   Verônica Gitirana – CE/UFPE 

Texto 1: Fundamentos da avaliação da aprendizagem 

 

 

Introdução 

Uma nova modalidade de Educação tem se desenvolvido cada vez mais 

nos últimos tempos: a educação a distância (EaD). Embora os estudos sobre EaD 

tenham se destacado nas últimas décadas, essa modalidade de ensino teve sua 

origem a cerca de dois séculos atrás. De acordo com Ozores (2001), os primeiros 

cursos à distância, que se tem notícia, surgiram ancorados nos serviços de correios. 

No Brasil, um grande marco da educação a distância, utilizando correspondências, 

foi o Instituto Universal Brasileiro (fundado em 1942). Apesar de ser antiga, foi com o 

surgimento e desenvolvimento da Internet que essa modalidade de ensino realmente 

se consolidou e vem conquistando cada vez mais destaque no meio educacional. O 

desenvolvimento desenfreado de softwares e as tecnologias de rede abriram novos 

horizontes para o desenvolvimento da educação a distância, uma vez que surge a 

possibilidade de introduzir na educação uma série de mídias que podem auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem. Com a criação de grandes sistemas de rede de 

computadores integrados tornou-se possível armazenar e transmitir uma grande 

quantidade de informações, e os atributos da Internet facilitaram cada vez mais o 

acesso e troca dessas informações, assim como a interação entre seus usuários. 

Essas facilidades refletriam em grandes transformações em diversas áreas, desde a 

economia, política, cultura, medicina, ciência até a educação. 

Ao regulamentar a Educação a distância, em seu artigo primeiro, o 

decreto nº 2.494, define que 
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“(...) é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, 
com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, 
utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos 
meios de comunicação”. 

(Decreto nº 2.494, Art. 1º, p.1) 
 

Desta forma, diferentemente da educação presencial, tão bem conhecida 

por nós, em que durante todo o processo educativo aluno e professor mantêm 

contado presencial, essa “nova” modalidade de educação utiliza-se de diferentes 

métodos e instrumentos que possibilitam que esse processo ocorra totalmente à 

distância ou com apenas alguns encontros presenciais. Embora apresente algumas 

características que lhe são peculiares, seja na educação presencial ou na educação 

a distância, ambas apresentam um compromisso com a educação e por 

conseguinte, com os conceitos de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, 

independente da modalidade de ensino, o professor necessita planejar e selecionar 

conteúdos, definir objetivos, escolher metodologias e avaliar a aprendizagem dos 

alunos e o seu trabalho. Essas são tarefas inerentes ao exercício docente e, neste 

texto, iremos nos deter essencialmente à atividade de avaliar. Inicialmente 

discutiremos sobre avaliação de um modo geral para depois abordá-la no contexto 

da EaD. 

Discutir sobre avaliação na educação presencial tem sido um tema 

polêmico e cheio de entraves e desafios. Quando abordamos esse tema no âmbito 

da educação a distância novos entraves e desafios são adicionados a essa 

discussão. Um primeiro aspecto a ser discutido é a própria definição de avaliação. 

Iniciaremos nosso texto discorrendo sobre uma visão mais ampla sobre o tema, 

refletindo sobre como a avaliação da aprendizagem tem sido realizada 

tradicionalmente,  sua relação com o planejamento e objetivos do trabalho docente, 

a importância da definição de critérios claros de avaliação, esclarecendo ainda a 

diferenciação entre critérios de avaliação, medida e instrumentos de avaliação que 

muitas  vezes  acabam  sendo interpretados como a própria avaliação. 

Abordaremos, ainda, como o erro pode ser interpretado nesse processo e os 

diferentes tipos de avaliação.  Esse texto discutirá os fundamentos  da  avaliação. 

No texto seguinte, faremos uma reflexão de como essa discussão pode ser 

abordada no contexto da educação a distância, destacando a importância dos 

recursos oferecidos pelos ambientes virtuais da aprendizagem como uma forma de 
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auxílio no processo avaliativo. Por fim, apresentaremos algumas considerações 

sobre o importante papel da avaliação na prática pedagógica e os limites e 

possibilidades de desenvolver uma prática avaliativa no âmbito da EaD. 

 

AVALIAR É... 

Medir? Classificar? Julgar? Repensar? Quantificar? Diagnosticar? Verificar? 

É comum reduzirmos a avaliação a testes, exames ou provas, que na 

verdade não passam de instrumentos de avaliação que retratam apenas um 

momento do processo educativo. Mas avaliar vai além de um momento e requer a 

consciência do porquê se está avaliando. Para Luckesi (1998) “a avaliação é um ato 

de investigar a qualidade dos resultados intermediários ou finais de uma ação, 

subsidiando sempre sua melhora” (p. 165). Nessa perspectiva o ato de avaliar está 

intimamente relacionado  ao ato de planejar. 

O autor argumenta que a avaliação da aprendizagem é um mecanismo 

subsidiário do  planejamento  e  da execução do mesmo, de modo que só faz 

sentido a  atividade  de avaliar na  medida  em que esta  serve para o diagnóstico da 

execução do planejamento e dos resultados que estão sendo buscados e obtidos. 

Considera-se, nesse caso, que “a execução de um planejamento não é linear, mas 

sim perpassada por processos de avaliação, tomadas de decisão, reorientações 

etc.” (LUCKESI, 1998, p.149). Tal concepção é importante, pois não reduz a 

avaliação   da   aprendizagem   apenas  à  análise  do  desempenho  do  aluno,  mas 

também à forma como o ensino está sendo conduzido, visando realizar um trabalho 

orientado para a aprendizagem do aluno. 

Nessa perspectiva, Gitirana (2002) entende que o planejamento é 

indissociável  da prática da avaliação já que, mesmo que não sistematicamente, 

todo professor faz avaliação do processo. Dessa forma, “o planejar exige a 

explicitação prévia dos objetivos de ensino, com subseqüente reflexão quanto às 

expectativas das atividades para o desenvolvimento desejado” (p. 59). Ao 

avaliarmos no decorrer do processo, temos oportunidade de alterar o planejado 

tendo em vista  as necessidades, dificuldades e avanços dos alunos. Assim, a 

autora propõe que o trabalho de  planejar-avaliar-replanejar  seja guiado pela  

análise da produção dos alunos, agindo, portanto como um instrumento de 
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redimensionalidade da prática. Assim, temos a idéia de avaliação como um processo 

e o planejamento como um dos principais elementos. 

Contudo, na atual prática escolar,  o ato de avaliar não tem  servido   

como  pausa para pensar a prática e retornar a ela, mas sim como um meio de julgar 

o aluno, visando a classificação e não o diagnóstico. Como conseqüência, a 

avaliação no contexto escolar tem sido uma função estática de classificar os alunos 

como  inferior,  médio  ou  superior, classificações  essas  que   são   registradas      

e podem ser transformadas em números e, por isso, adquirem a possibilidade de 

serem somadas e divididas em médias, como ressalta Luckesi (1998, p. 34). A esse 

respeito, o autor nos chama a atenção para a função da avaliação, que em vez de 

ser utilizada para construção de resultados satisfatórios, tornou-se um meio para 

classificar os educandos e decidir sobre seus destinos, tendo como conseqüência 

um significado de poder. Deixa-se de privilegiar a avaliação diagnóstica para 

enfatizar a avaliação de resultado. 

Dessa forma, o professor precisa estar atento para não se deixar envolver 

por atitudes centradas em sua autoridade, já que a mesma pode se revelar em 

diversos momentos da atividade avaliativa. Por exemplo, Luckesi (1998) nos lembra 

diversas situações em que na avaliação é manifestado o poder do professor: numa 

avaliação, cabe ao professor a definição do que é relevante ou irrelevante; a 

comunicação do que se pede num teste pode não ser clara, mas o professor pode 

usar sua autoridade para dizer que ele tem razão. Uma outra situação muito comum 

é transformar a avaliação em um mecanismo disciplinador, servindo para ameaçar 

os alunos caso eles não se comportam. E mais, no componente “juízo de valor” 

encontramos a possibilidade arbitrária do estabelecimento e da mudança de critérios 

d julgamento, a partir de determinados interesses. O que fazer então para não se 

deixar envolver por esses aspectos inerentes ao processo avaliativo? Ter clareza 

dos objetivos da avaliação e definir critérios em concordância com tais objetivos é 

um primeiro passo para realizar um avaliação que sirva como instrumento de 

identificação de novos rumos e não como um instrumento de poder. E ainda que 

auxilie ao aluno a melhor. Tais critérios devem servir de referência para que o 

professor possa julgar se seus objetivos foram ou não atendidos e devem ser 

conhecidos pelos alunos. 

Embora a atividade avaliativa repouse sobre valores subjetivos, para 

evitar tais erros o professor não precisa recusar-se a julgar, como salienta Hadji 
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(2001), já que não é possível avaliar sem julgar. Para o autor, o importante PE que o 

professor, enquanto avaliador, não se deixe levar por uma “embriaguez judicial” e 

sim tenha a preocupação de informar antes de julgar, para fazer tudo para pôr a 

avaliação nas mãos do aluno: 

(...) fornecer as informações que permitam ao aluno julgar com 
conhecimento de causa: conhecimento das expectativas legítimas, 
conhecimento do objetivo valorizdo, conhecimento de sua situação, 
conhecimento de suas próprias modalidades de funcionamento intelectual. 
(HADJI, 2001, p. 65) 

Nesse sentido, o importante é que o professor estabeleça critérios de 

forma transparente para seus alunos, de modo que os próprios alunos tenham a 

possibilidade de avaliar seu desempenho. A importância dos alunos conhecerem os 

critérios estabelecidos pelo professor se revelou no estudo de Berbel (2001), quando 

analisou depoimentos de alunos do ensino superior sobre a prática avaliativa de 

seus professores. A autora observou que os alunos de seu estudo denunciaram a 

ausência de critérios na avaliação ou o uso inadequado dos mesmos: 

 

 

Os alunos apontam para critériso questionáveis, ações duvidosas na 
avaliação, subjetividade excessiva, critérios injustos, critérios nao explícitos, 
incoerência no sistema avaliativo, ausência de critérios, critérios diferentes 
para cada aluno, arbitrariedadede e falta de clareza nos critérios, avaliação 
pautada no relacionamento pessoal (...). (BERBEL, 2001, p. 64-65) 

Como conseqüência a autora destaca a desestimulação dos alunos e a 

descrença no professor e seu trabalho. Daí a importância de se estabelecer critérios 

de avaliação, devendo esses estar em consonância com os objetivos definidos. 

Contudo, essa concepção de avaliação não deve ser confundida com a visão 

positivista de avaliação por objetivos, proposta por Ralph Tyler nos anos 60. De 

acordo com Hoffmann (1991) nesse período, o Brasil sofreu grande influência dos 

estudos norte-americanos e foi amplamente divulgada a proposta de Tyler, 

repercutindo até hoje nos meios educacionais. No enfoque avaliativo desse teórico, 

“a avaliação é o processo destinado a verificar o grau em que as mudanças 

comportamentais estão ocorrendo (...). A avaliação deve julgar o comportamento 

dos alunos, pois o que se pretende em educação é justamente modificar tais 

comportamentos.” (TYLER, 1949, p. 26 apud HOFFMANN, 1991, p. 39,40) 
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Na perspectiva de Tyler, a avaliação tem a função de classificar o aluno 

segundo o nível de aproveitamento ou rendimento alcançado. Tal classificação se dá 

por meio de registros de resultados de tarefas realizadas e provas periódicas. A 

prática avaliativa com essa função classificatória e burocrática revela uma 

descontinuidade e parcelarização do conhecimento, conforme destaca Hoffmann 

(1991). Para a autora, o grau, nota, conceito... são conferidos ao aluno sem 

interpretação ou questionamento quanto ao seu significado e poder, o que impede 

que professores e alunos estabeleçam uma relação de interação e reflexão conjunta, 

do questionamento sobre as hipóteses formuladas pelo educando durante o 

processo de aprendizagem, o que seria premissa fundamental para uma 

reconstrução da prática avaliativa. 

Cada concepção de avaliação, ou ainda, cada etapa traduz 

freqüentemente diferentes funções da avaliação, embora uma mesma modalidade 

de avaliação possa atender a mais do que uma função. Segundo Bloom (1971, apud 

SANT’ANNA,, 1995), conforme as funções que desempenha classifica-se a 

avaliação em três modalidades: Diagnóstica, Formativa e Somativa. Dessa forma, 

além da função classificatória, presente na modalidade Somativa, a avaliação pode 

ter a função diagnóstica (que objetiva determinar a presença ou ausência de 

habilidades e/ou pré-requisitos ou identificar as causas de repetidas dificuldades) ou 

ter a função formativa (visando informar professor e aluno sobre o rendimento da 

aprendizagem durante o desenvolvimento das atividades escolares). 

Contudo, vale ressaltar que se a avaliação tiver exclusivamente a função 

classificatória em cada irá auxiliar no processo de aprendizagem do aluno. É a 

avaliação com uma função diagnóstica que pode nos fornecer elementos que 

auxiliam no avanço e crescimento do aluno. Para Luckesi (1998), a avaliação com 

essa função deverá ser associada como um instrumetno de compreensão do estágio 

de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões 

suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo de 

aprendizagem (p. 81). Dessa forma, a avaliação permite dar novos rumos sobre o 

que foi avaliado, diferentemente da função classificatória que, na prática escolar, 

quase sempre é estática, classificando o aluno como inferior, médio ou superior sem 

nada fazer para que ele saia dessa situação. Aliás, essa classificação nos remete a 

uma outra discussão que é a interpretação da avaliação como medida. 

Tendo em vista que essas classificações, tão comuns em nossa prática 
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de avaliação escolar, sejam registradas e transformadas em números, surgindo aí a 

possibilidade de serem somadas e divididas em médias, torna-se freqüente a 

confusão entre avaliação e mensuração, tanto por parte do professor como por parte 

do aluno. Vianna (2000) nos chama a atenção de que “medir é, na sua definição 

clássica, atribuir números a um certo atributo, segundo determinados critérios” 

(p.81). Para o autor, as medidas em educação referem-se a atributos, sendo, 

portanto medidas indiretas. Hoffmann (1991) identificou alguns equívocos 

decorrentes de imprecisões , de termos como medida, conceito, teste que 

geralmente são entendidos como a própria avaliação: 

� A expressão MEDIDA, em educação, adquiriu uma conotação 
ampla e difusa. 

� Estabelecem-se notas e conceitos atravpes de métodos 
imporessionistas ou por comparação. Aspectos atitudinais e tarefas 
dissertativas sao arbitrariamente pontuadas. 

� O termo CONCEITO assume, na escola, significado de MEDIDA.  

� A MEDIDA assume muitas vezes papel absoluto nas decisões de 
elimininação. 

� O TESTE é entendido como instrumento de constatação e 
mensuração e não de investigação. 

(HOFFMANN, 1991, p. 46) 

Essa identidade entre medida e avaliação está tão solidamente presente 

na concepção dos professores e alunos, e também dos pais, que mesmo as 

tentativas de trabalhar com notas ou conceitos acabam sendo uma “tradução” de 

uma medida, ou seja, de uma avaliação pautada no quantitativo. Mas, como bem 

ressalta Hoffmann (1991), nem todos os fenômenos podem ser medidos, por não 

haver instrumentos para tanto, ou por não admitirem tal precisão numérica. A autora 

exemplifica que, na escola, é possível medir a freqüência às aulas, o número de 

acertos em uma tarefa, o número de livros lidos, mas na prática os professores 

geralmente não têm essa clareza e acabam atribuindo graus numéricos 

indiscriminadamente a aspectos atitudinais dos estudantes (comprometimento, 

interesse, participação, monografias). O que a autora percebe é que a compreensao 

de muitos professores é de que “tudo pode ser medido”, sem se dar conta que 

muitas notas são atribuídas aos alunos arbitrariamente, por critérios individuais, 

vagos e confusos, ou precisos demais para determinadas situações. Tendo em 

mãos esses resultados, Luckesi (1998) nos atenta que a aferição da aprendizagem 

escolar é utilizada, quase sempre, para classificar os alunos em aprovados ou 

reprovados. O autor salienta ainda que “nas ocasiões em que se possibilita uma 
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revisão dos conteúdos, em si, não é para proceder a uma aprendizagem ainda não 

realizada ou ao aprofundamento de determinada aprendizagem, mas sim para 

‘melhorar’ a nota do educando e, com isso aprová-lo”(p. 91-92). 

Nesse contexto, as provas ou testes acabam sendo um dos principais 

instrumentos para se obter uma medida da aprendizagem do aluno e assim 

classificá-lo. Entretanto, apesar do exame em si cumprir funções que podem ser 

educativamente válidas, devemos ter o cuidado quando o elegemos como principal 

instrumento de avaliação, e o utilizamos apenas como instrumento de medida de 

aprendizagem do educando, pois conforme ressalta Mèndez (2002): 

Infelizmente, o exame nao é o momento propício para a dúvida, o erro, o 
mal-entendido ou, inclusive, a distração ou a ignorância, uma vez que o erro 
é penalizado sem maiores considerações. O tempo do exame é tempo 
apenas de expressar verdade absolutas, verdades conclusivas, que não 
admitem réplica, sendo apenas valores absolutos que, na maioria dos casos 
só persistem e servem no imediatismo da sala de aula (p. 103). 

Quando restringimos a avaliação a tais testes etsamos atrelados a uma 

concepção tradicional de avaliação, centrada nos resultados e fortemente marcada 

pela reprodução e memorização. Um grande risco que corremos ao adotarmos essa 

cocnepção é de voltarmos nossa atenção apenas para as noções aprendidas sem 

valorizarmos o processo de construção de tais conhecimetnos. Nesse sentido, para 

que estaríamos avaliando? Que tipo de dado nos é oferecido e o que estamos 

fazendo com esses resultados? Responder a essas perguntas nos remete a refletir 

sobre o que é aprender e ensinar. Questionarmos sobre a forma como avaliamos 

nossos alunos nos leva a refletir sobre qual a nossa expectativa perante os alunos e 

qual o seu papel durante a aprendizagem. 

Dessa forma, além da dificuldade de definirmos critérios, parâmetros 

“justos” para a atribuição de pontos, para que as provas e testes nao tenham apenas 

a finalidade de medir e classificar, precisamos utilizar outros instrumentos de 

avaliação durante o processo de ensino-aprendizagem. Isto porque, se quisermos 

nos afastar da avaliação com uma função diagnóstica, a avaliação nao deve ser 

estanque, limitada ao uso de uma diversidade de instrumetnos, apropriados para o 

que se deseja avaliar, premitira a realização de uma avaliação dinamica, 

acompanhando a aprendizagem do aluno em vários momentos do processo e de 

difernetes fomras visando restabelecer melhores rumos. 

Ao analisar a dimensão instrumental da avaliação da aprendizagem 
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Oliveira (2001) procurou compreender as formas, os instrumentosm, os 

procedimentos que têm sido utilizados pelo professor para obter dados sobre o 

processo de ensino e aprendizagem, no caso, expressados por alunos das terceira e 

quarta séries dos cursos de licenciatura da UEL (Universidade Estadual de 

Londrina). No estudo, a leitura inicial dos dados permitiu encontrar uma série de 

procedimentos que foram agrupados em tres categorias: provas, trabalhos e outros 

procedimentos. Na categoria Provas, a autora agrupou termos como avaliação 

escrita, prova oral, prova em grupo, prova prática, prova dissertativa/objetiva, prova 

com/sem consulta, entre outros. A categoria Trabalhos reuniu respostas como 

responder perguntas em grupo, trabalhos de campo ou de pesquisa com 

apresntação de resultados para a classe, elaborar materiais didáticos, seminários, 

debates, produção de textos, etc. E a categoria Outros Procedimentos acolheu auto-

avaliaçãop, avaliação diagnóstica, participação nas aulas, participação em projetos 

de ensino/pesquisa/extensão, estudo de caso, etc. 

É importante observar que apesar de diversidade de instrumentos e 

procedimentos de avaliação vivenciados pelos alunos, Oliveira (2001) observou que 

os alunos compreendem as provas como sendo os recursos oficiais da avaliação da 

aprendizagem. No entanto, embora as provas possibilitem que os alunos relacionem 

os conteúdos estudados nas situações propostas, quase sempre esse tipo de 

instrumento pressupõe a reprodução de um saber já posto. Diferentemente dos 

trabalhos e outros procedimentos, que possibilitam ao aluno produzir e expressar 

conhecimento, habilidades e atitudes que estão sendo adquiridas. 

Nesse contexto, cabe ao professor buscar procedimentos de avaliação 

coerentes com sua prática pedagógica. Se desejarmos que nossos educandos dêem 

sentido para aquilo que aprendem e se envolvam num processos de construção de 

conhecimento, é preciso buscar novas formas de ensino e, consequentemente, uma 

nova forma de avaliar. Nessa perspectiva, a atividade de avaliar permeia todo o 

processo educativo, é contínua, acompanhando todas as etapas do processo. Nesse 

contexto, a avaliação formativa pode ser considerada um componente quase 

obrigatório de toda avaliação contínua segundo Perrenoud (1999, P. 79). 

De acordo com Fernandes (2002), a avaliação formativa acontece todo o 

tempo, fazendo parte do aprendizado cotidiano do aluno e englobando tanto as 

aprendizagens relativas aos conhecimentos, tanto nas dimensões conceitual e 

procedimental quanto no nível do aprendizado de valores e atitudes. Nessa 
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perspectiva, torna-se cada vez mais inviável avaliar no sentido de medir, quantificar! 

Como medir um valor ou uma atitude? Avaliar pensando nesses aspectos envolve 

uma mudança de concepção, uma mudança no agir. E como concretizar essas 

mudanças? Pensarmos em formas de viabilizar a avaliação como uma prática 

contínua é um primeiro passo. 

Na literatura encontramos algumas alternativas que tendem a contribuir 

para a realização de uma avaliação contínua do processo de aprendizagem, como 

por exemplo: 

 

� O mapeamento do desenvolvimento do aluno: ajuda o professor a 

sistematizar a avaliação do processo de aprendizagem do aluno e 

também do resultado alcançado auxiliando na decisão dos 

instrumentos para avaliar, do replanejar e da necessidade da 

turma. Permite uma avaliação qualitativa a medida que o professor 

cria uma matriz com os objetivos de desenvolvimento esperados. 

(GITIRANA, IBID); 

� O caderno de registros de avaliação: também com o objetivo de 

mapear, acompanhar a evolução do aluno, avaliando os alunos em 

diferentes momentos, tanto em trabalhos individuais como em 

grupos, sempre a partir das observações e anotações do que o 

aluno ou aluna compreendeu ou não compreendeu. (LEAL, 2002); 

� Pedagogia de projetos: uma forma de romper com linearidade da 

transmissão de conhecimentos pelas disciplinas, assim como, 

romper com a forma tradicional de avaliação como verificação ou 

classificação. Lüdke (2002) propõe o uso de “rubrica” para avaliar o 

aluno durante o desenvolvimento do projeto, definindo critérios e 

graus de qualidades para esses critérios. Esteban (2002) propõe  

uma “avaliação como uma prática de investigação”, isto é, verificar 

o desempenho do aluno ou aluna na perspectiva da construção de 

conhecimentos, traduzidos pela idéia do que elee ou ela “ainda não 

sabe”. 

 

Todas essas propostas, preconizam que a avaliação deve acentuar não 

só os conhecimentos científicos, mas também atitudes e competências, inerentes à 
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resolução de problemas, à comunidade e ao trabalho em grupo. Para tais 

competências Afonso (2002) propõe a elaboração de fichas de observação com 

categorias específicas para cada uma das competências a ser observada. A 

comunicação, por exemplo, pode ser avaliada se o aluno for “sistematicamente e 

continuamente solicitado a verbalizar o seu pensamento, não devendo coibir-se de 

pensar alto” (p.66). No entanto, é importante ressaltamos que nesse quesito o 

professor também precisa estar atento para a forma como se comunica com os 

alunos, de modo que seja acessível e faça sentido para os mesmos, pois só assim o 

professor poderá, do ponto de vista da comunicação, tornar-se formativa, conforme 

Hadji (2001). 

Em termos dos dados provenientes da observação dos alunos enquanto 

resolvem problemas ou nos trabalhos em grupo, o autor cita a proposta de Charles 

et AL (1987) que sugerem que o professor utilize uma “lista de verificação de 

observação”, com perguntas do tipo: tenta compreender o tema do problema?Pensa 

acerca das estratégias que podem ajudar? Verifica a solução? Consegue descrever 

ou analisar a solução? Os autores propõem ainda uma avaliação dos registros 

realizados pelos alunos durante as resoluções por meio de uma escala que procura 

identificar o tipo do registro: desde a falta do mesmo até as estratégias registradas e 

os erros cometidos. Aliás, analisar o erro dos estudantes é um dos principais 

aspectos de uma avaliação desse tipo. 

Avaliar seguindo essa concepção significa aceitar o erro como parte do 

processo de aprendizagem e quanto mais compreendermos o tipo de erro cometido 

pelo aluno, mas podemos ajudá-lo a progredir. Autores como Afonso (2002), 

Méndez (2002), Esteban (2002), Fernandes (2002), Gitirana (2002), Hadji (2001), 

ressaltam a importância da análise do erro como a expressao do conhecimetno que 

está sendo construído. Assim, o desafio é avaliar não só pelos acertos, mas também 

pelos erros, analisando as estratégias, os tipos de erros, abrindo espaço para 

dúvidas. Nessa ótica, instrumentos mais acurados para avaliar tornam-se cruciais. 

Por isso avaliar continuamente significa apoiar-se em uma diversidade de 

instrumentos de avaliação, com o objetivo de não nos limitarmos a diagnósticos 

pontuais, geralmente representados pelos testes e exames. Assim, nessa 

perspectiva, o professor deve lançar Mao de vários instrumentos para avaliar o 

desempenho do aluno desde a produção por ele realizada durante as situações de 

aprendizagem, até observações sistemáticas da sua atuação nos trabalhos 



 

 

12 

individuais ou em grupo, entrevista para uma avaliação através do diálogo e auto-

avaliação. 

Dentre esses instrumentos e auto-avaliação merece destaque por 

possibilitar ao aluno avaliar sua própria aprendizagem. Porém “ainda não 

incorporamos em nossa prática cotidiana (...) e quando é realizada, aparece de 

forma assistemática ou apenas em determinados momentos do ano letivo, quase 

que separada do processo” (FERNANDES, IBID, p. 98). A autora argumenta que se 

queremos sujeitos autônomos e críticos devemos incorporar a auto-avaliação em 

nossa prática. Ainda a esse respeito, Hadji (2001) sugere que essa é uma forma de 

contar com a participação do aluno neste trabalho de análise: 

 

Gérard Scallon (1988) é muito feliz ao propor exercícios destinados a 
permitir aos professores que aprendam a reconhecer erros 
sistemáticos. Uma série de respostas errôneas é apresentada. Deve-
se interpretar essas respostas para deduzir sua lógica ou 
procedimento seguido pelo aluno, ou a regra que ele criou. 
Certamente é muito útil abrir os olhos dos professores. Não seria 
mais útil abrir os olhos dos próprios alunos? (HADJI, 2001, p.101) 
 

O autor salienta que a auto-avaliação já está presente na atividade do 

aluno, mas constantemente, enquanto autocontrole1. O professor pode intervir para 

instrumentalizar de modo mais adequado o autocontrole, particularmente, incitando 

o aluno a fazer analises de tarefas e acompanhando essa atividade a fim de 

formalizar sua produção e servir então de instrumento de auto-avaliação. O autor 

complementa ressaltando que o domínio  dos instrumentos de auto-avaliação é 

muito vasto e cita vários instrumentos propostos pela literatura sobre o assunto, 

variando desde questionário sobre as representações dos alunos em matéria de 

avaliação, avaliação do produto, até, instrumentos de auto-avaliação do processo e 

relato de pesquisa. 

Assim, para avaliar a aprendizagem do educando enquanto processo o 

uso de diversos instrumentos torna-se essencial para identificar os progressos dos 

estudantes, bem como a análise dos erros e estratégias utilizadas pelos alunos no 

desenvolvimento das tarefas. São informações como essas que vão guiar a prática 

do professor em função da aprendizagem do aluno. O material pedagógico também 

                                            
1 O autor define autocontrole baseado em NUNZIATT (1990) como “uma ‘avaliação’ contínua 
freqüentemente implícita, algumas vezes quase inconsciente, da ação conhecida. (...) De algum 
modo, é um olhar crítico do que se faz enquanto se faz”. (p. 102) 
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pode ser um elemento relevante no processo avaliativo, uma vez que ele pode 

contribuir para um melhor desempenho do estudante, dependendo da atividade 

proposta, e oferecer mais subsídios para a avaliação. Allal (1986) ao discutir 

algumas estratégias de avaliação formativa destaca a importância do material no 

processo educativo: 

(...) é necessário, na medida do possível, que o material pedagógico 
seja concebido de modo a ajudar o aluno a descobrir as 
características da sua própria atividade e a reorientar essa atividade 
sempre que os problemas surjam. Como exemplo de material 
interativo e adaptativo, podemos citar jogos de simulação e 
programas de aprendizagem assistida por computador concebidos 
numa ótica de resolução de problemas. (ALLAL, 1986, p.192) 
 

A autora, há quase 20 anos atrás, já propunha o uso de programas de 

computador como uma ferramenta auxiliar da aprendizagem. Hoje temos uma gama 

muito maior de softwares educacionais como comenta Valente (2003): 

 

De acordo com estudos feitos pelo “The Educational Products 
Information Exchange (EPIE) Institute” uma organização do 
“Teachers College”, Columbia, EUA, foram identificados em 1983 
mais de 7.000 pacotes de softwares educacionais, no mercado, 
sendo que 125 eram adicionados a cada mês.  (...) Hoje é 
praticamente impossível identificar o número de softwares 
educacionais no mercado, sendo que 125 eram adicionados a cada 
mês. (...) Hoje é praticamente impossível identificar o número de 
softwares educacionais produzidos e comercializados”. 

 

Além do grande número de pacotes educativos, conforme ressalta o 

próprio autor, a tendência é o uso dessa tecnologia nao mais como “máquina de 

ensinar”, como foi inicialmente, mas como uma nova mídia educacional, capaz de 

possibilitar mudança na qualidade de ensino. Assim, com o desenvolvimento 

desnefreado de softwares e tecnologias de redem novos horizontes se abriram para 

o desenvolvimetno da educação a distância, uma vez que surge a possibilidade de 

introduzir na educação uma série de recursos que podem auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem, principalmente numa modalidade de ensino a distância. 

Portanto, é nesse contexto que se configura o que iremos direcionar nosso olhar a 

partir desse momento: em que difere a avaliação da aprendizagem quando realizada 

num curso a distância? É possível adaptar as proposas discutidas até então para a 

EaD? Que vantagens, limites e possibilidades podemos destacar? É sobre essas e 

outras questões que iremos refletir a seguir. 
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

SEED/MEC – Neori – UFPE/CENTRO DE EDUCAÇÃO/GENTE 

Disciplina: Avaliação em EaD 

Professoras: Sandra da S. Santos – CE/UFPE 

Verônica Gitirana – CE/UFPE 

Texto 2: Os desafios da avaliação da avaliação da aprendizagem num curso a 

distância 

Em todas as iniciativas nesses níveis de ensino a EaD tem se assentado 

como uma possibilidade de acesso maior à educação, porém, conforme destaca 

Nunes (2003) essa oportunidade de acesso deve trazer consigo a preocupação com 

a qualidade do ensino já que “o acesso, por si só, não tem o sentido pleno de 

democratização da educação.” Essa preocupação com a qualidade da EaD deve ser 

cada vez mais tônica nas discussões, uma vez que a EaD já está regulamentada no 

Brasil, o que tem desencadeado um aumento na oferta de cursos nessa modalidade. 

O início formal da EaD aqui no Brasil pode ser considerado a partir do Artigo 80 da 

Lei de Diretrizes de Base nº 9.394/96, regulamentado através do Decreto 2.494, de 

10/02/1998, em que o Ministério da Educação normatizou os procedimentos de 

credenciamento de instituições para oferta de cursos de graduação e educação 

profissional tecnológica à distância pela portaria nº 301, de 07/04/1998. 

Nas normas percebemos a presença de formalizações substantivas, isto 

é, aquelas que fundamentam programas de EaD com qualidade educacional, como 

a exigência de um projeto pedagógico inserido na proposta pedagógica institucional, 

que garanta, entre outros aspectos, a mediação eficaz, pela disponibilidade concreta 

dos meios e de sua condição de uso, tomando a comunicação rápida, fácil e 

freqüente entre alunos e entre os alunos e os docentes. 

Diante desse quadro, na estrutura funcional do Ministério da Educação, 

foi instituída a Secretaria  de Educação a Distância, responsável por programas que 

têm como objetivo a organização de novas alternativas de apoio ao ensino, 

capacitação de professores em serviço, criação de bases tecnológicas nas escolas e 

regulamentação e supervisionamento dos programas formais de educação a 

distância. Com essas condições e incentivos já podemos observar 
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(...) a manifestação de um volume crescente e significativo de 
projetos, experiência, propostas e cursos sendo desenvolvidos por 
instituições as mais diferentes, governamentais, comercias, não 
governamentais, nacionais e internacionais, envolvendo 
universidades, escolas, empresas de informática e centros de 
pesquisa. (NUNES, 2003) 
 

Dentre os primeiros projetos de curso superior aprovados pela nova 

estrutura do Ministério da Educação temos os cursos de Biologia, Física, Química, 

Pedagogia, Matemática, entre outros. O curso de Matemática, em especial, já foi 

aprovada nas modalidades. Bacharelado e Licenciatura (por exemplo, na 

Universidade e Federal do Pará ou na Universidade Federal do Ceará). 

Essa expansão de cursos formais na modalidade a distância, 

principalmente com projetos de cursos voltados para a formação dos professores, 

nos remete a urgência de refletirmos sobre as condições necessárias para a 

realização de um curso de qualidade. Embora a Secretaria de Educação a Distância 

do MEC (Ministério da Educação e Cultura) tenha se preocupado em estabelecer 

padrões de qualidade para tais cursos, ainda temos muito a estudar sobre os 

elementos desse processo, principalmente no tocante a avaliação. Dentre as 

referências enumeradas pelo governo para que os cursos tenham um padrão da 

qualidade pautados no processo e no produto, há um item dedicado à “avaliação 

contínua e abrangente”. Embora haja a proposta de uma avaliação contpinua, para a 

avaliação em cursos superiores no Brasil, há uma exigência do MEC, regulamentada 

pela portaria 2.253, de 18/10/2001, para a realização de exames a serem aplicados 

de forma presencial. Temos então dois pontos que merecem ser discutidos: como 

pode ser essa avaliação contínua nos cursos a distância e a necessidade de 

exames presenciais.  

Discutiremos primeiramente sobre a avaliação contínua na EaD. Assim 

como na educação presencial, a tendência é realizar uma avaliação que privilegie n 

o processo de aprendizagem do aluno e aí podemos pensar em utilizar as propostas 

apresentadas anteriormente num contexto de ensino a distância. E como podemos 

avaliar a distância, visando o processo de construção de novos conhecimentos pelos 

alunos? Se pensarmos na riqueza de recursos que os ambientes virtuais de 

aprendizagem nos oferecem, e usarmos tais recursos em seu potencial, certamente 

essa avaliação contínua poderá conter mais informações sobre o progresso do aluno 

que na educação presencial. No entanto, ainda é muito comum que, nos cursos a 
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distância, os professores adotem uma postura típica da educação presencial, 

explorando muito pouco os recursos que permitiriam um melhor acompanhamento 

da aprendizagem dos alunos. Nova e Alves (2003) nos chama a atenção para esse 

problema: 

A experiência tem nos mostrado que os sujeitos que atuam como 
ensinantes na EAD reproduzam suas práticas como se estivessem 
em uma sala de aula convencional, esquecendo das peculiaridades 
desses ambientes. Utilizam, por exemplo, com muita timidez, os 
chats, que poderiam gerar, no cenário de hoje, uma maior 
interatividade. O interessante é que os alunos tendem também a se 
sentirem inibidos com a riqueza oferecida pelas tecnologias de rede 
e adotam posturas pouco interativas, visto que determinados 
modelos de conduta já se encontram cristalizados. (NOVA e ALVES, 
2003, p.20) 
 

Alguns estudos têm denotado uma preocupação com as práticas 

avaliativas na EaD e têm procurado analisar como os recursos disponibilizados 

pelos ambientes podem auxiliar o docente nessa tarefa. Gomes (2004) em sua tese 

de doutorado buscou informações sobre como se realiza o tutoramento nos 

ambientes virtuais, visto que o tutoramento faz parte da avaliação, pois busca 

maneiras de acompanhar o desenvolvimento dos alunos, fornecendo feedback para 

os professores/tutores sobre o processo de aprendizagem destes, auxiliando assim 

no processo de avaliação. A autora explica que, nessa perspectiva, o tutoramento 

pode ser entendido como uma atividade que está relacionada com o 

acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos no ambiente virtual e como 

fornecer apoio ao aluno durante o curso. O tutoramento presencial pode muitas 

vezes auxiliar ao professor a entender dúvidas dos alunos geradas em experimentos 

ou mesmo através de representações (gráficos, equações, etc.) com as quais é 

ainda difícil de se comunicar com as mídias disponíveis. 

Gomes (ibid) analisou cinco Ambientes Virtuais de Ensino (AVE), a saber: 

Blackboard, WebCT, ambos internacionais, AulaNet, Virtus e TelEduc, estes últimos 

produzidos no Brasil. Tal análise versou sobre as atividades de planejamento, 

elaboração e disponibilização de materiais didáticos, avaliação e tutoramento. Em 

relação a esse último quesito, a autora verificou a presença de recursos que 

permitiam a gerência da avaliação, registros de notas, troca de mensagens, troca de 

arquivos, chat, quadro-negro interativo, glossário, relatórios. Em entrevista com 

professores de cursos online usuários dos ambientes virtuais brasileiros analisados, 

a autora verificou que muitos participantes optam por utilizar avaliações realizadas 
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presencialmente. Segundo a autora, os participantes descreveram algumas formas 

utilizadas para avaliar seus alunos, tais como: participação (principalmente no Chat 

ferramenta integrante de praticamente todo AVE) e cumprimento de tarefas (do tipo 

simulado virtual, projetos, trabalhos, exercícios, simpósio virtual, encontros 

presenciais, compartilhamento de materiais e auto-avaliação). 

Segundo Gomes (ibid) algumas das dificuldades encontradas na 

avaliação diz respeito ao cumprimento de prazos para a entrega e/ou apresentação 

de atividades, resistência ao uso do ambiente virtual, o acesso à Internet e como 

medir a participação dos alunos. Percebemos que algumas dessas dificuldades são 

fruto de exigências que se fazem mais presentes na EaD, como uma maior 

autodisciplina por parte do aluno, já que ele é quem gerencia seu tempo de estudo, 

que não segue a rigidez da educação presencial, por isso a dificuldade em lidar com 

um estudo mais individualizado. Além disso, sendo a internet o principal canal de 

comunicação, entre alunos e professores, é preciso que haja incentivo para um uso 

efetivo do ambiente virtual, de modo que o professor possa ter elementos que o 

auxiliem na avaliação. 

Um outro estudo que visou analisar  processos avaliativos implementados 

em ambientes virtuais foi o trabalho de Lopes (2004). O objetivo do seu estudo foi 

desenvolver um modelo de processo avaliativo que foi empregado em um Curso de 

Geometria com o auxílio de um ambiente informatizado, ministrado à distância para 

estudantes do Ensino Médio. Apesar das especificidades do estudo, o modelo 

proposto pode nos dar uma luz de como avaliarmos a distância. No modelo 

avaliativo idealizado, foi usado, em suma, os seguintes instrumentos: bate-papo com 

o professor (semanalmente); bate-papo sem o professor (em que os grupos 

discutiam alguma das atividades para encontrarem uma solução de consenso, ou 

responder uma questão instigadora numa sessão de bate-papo, ou mesmo analisar 

o curso através dessa ferramenta); fóruns com duração limitada (diretamente 

relacionado com o prazo de entrega das atividades); testes de múltipla escolha com 

uma ou mais respostas, aplicadas após cada assunto abordado; Intermap para 

acompanhar e analisar a interação de cada aluno; os Portifólios, identificando o 

tempo gasto para solucionar as atividades, a interação com os professores ao 

remeter as soluções para uma pré-análise e auto-avaliação (semanais). 

O autor destaca os resultados da avaliação no curso proposto renderam 

informações relevantes graças às ações dos formadores, que apresentaram um 



 

 

6 

acompanhamento intenso “fornecendo sugestões e dando constantes orientações, 

com feedbacks imediatos e rotineiros (novas questões, exemplos e contra-exemplos, 

suporte de materiais, etc.), apresentando comentários sobre as produções dos 

alunos, sobre seus erros e acertos” (p. 124), o que colaborou para superar a 

distância entre os participantes, já que o curso foi totalmente à distância.  

Podemos notar que nos dois estudos apresentados aparecem alguns 

elementos que são comuns na prática avaliativa do ensino presencial e que também 

são utilizados agora na EaD, como trabalhos, lista de exercícios, simulados, projetos 

e auto-avaliação. O que vemos é uma variedade de instrumetnos avaliativos que na 

EaD podem ser potencializados pelos recursos oferecidos pelos ambientes. A 

avaliação de projetos, por exemplo, pode ocorrer em termos de processo e produtos 

e mesmo a distância o professor pode utilizar os recursos dos AVEs para 

acompanhar o trabalho dos alunos. Almeida (2001) ressalta que  

(...) quando existe um registro da descrição inicial do projeto, de suas 
intenções, etapas a desenvolver, recursos a empregar, bem como do 
processo em andamento, basta desenvolver reflexões sobre as 
ações em andamento e comparar as produções com o que se 
pretende atingir para identificar avanços, bloqueios, ações que 
precisam ser revistas ou reformuladas, metas atingidas ou não outros 
recursos a mobilizar, etc. (ALMEIDA, 2001, p. 61) 
 

Ou seja, avaliar o processo do desenvolvimento de um projeto, em um 

curso a distância, é viável desde que se tenha o cuidado com a comunicação via 

ambiente, de todas as etapas a serem desenvolvidas, sempre com o suporte do 

professor para orientar os alunos nas dúvidas, dificuldades, retomando sempre os 

objetivos iniciais, e inclusive orientando-o no que diz respeito às buscas de 

informações e seleção das mesmas. Conforme ressalta Almeida (ibid) “Daí a 

importância de o professor conhecer as características das tecnologias em uso para 

acompanhar as investigações dos alunos, interrogá-los de modo a identificar a 

autoria das produções, o respeito e a autenticidade das fontes, bem como os 

conteúdos implícitos nos projetos e seu significado conceitual.” (p. 61). 

A auto-avaliação também é um recurso que só tende a enriquecer a 

prática avaliativa nessa modalidade de ensino. Conforme argumenta Lopes (ibid) em 

seu estudo a auto-avaliação foi uma ferramenta complementar que desmascarou 

informações não apresentadas em outros instrumetnos e ferramentas. Além disso,  o 

autor complementa que os feedbacks constantes e imediatos dos professores 

contribuíram para o “estar junto” virtual. 
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Um outro aspecto a ser ressaltado é o papel do erro no processo 

avaliativo em EaD. Entendemos que assim como foi discutido anteriormente sobre a 

importância da análise do erro na avaliação da educação presencial, na educação a 

distância essa análise também é fundamental para um acompanhamento 

consistente do processo de aprendizagem do aluno. Contudo, vale ressaltar que isso 

só é possível quando o aluno é solicitado a expressar suas idéias, seu entendimento 

sobre o que está sendo estudado, registrando as resoluções das atividades 

propostas, de modo que o professor possa coletar informações sobre o 

desenvolvimento do aluno por meio de vários recursos que os ambientes 

disponivilizam para acompanhar o trabalho do aluno. Sob essa ótica reforçamos a 

idéia de uma avaliação centrada no processo de construção do conhecimento, de 

modo que acertos e erros sejam vistos como parte desse processo e analisados do 

ponto de vista qualitativo, de modo que os recursos oferecidos pelo ambiente podem 

ser a base para uma boa proposta avaliativa. 

O estudo de Dyson e Campello (2003) propõe analisar atividades 

desenvolvidas em ambientes virtuais de aprendizagem em vários níveis de análise e 

variáveis como a facilidade de uso, mas também incorporar variáveis que reflitam 

componentes sócio-cultural da atividade ensino/aprendizagem. Assim, os autores 

propõem uma análise pautada em dados quantitativos (número de vezes que 

participou) e dados qualitativos (a qualidade dessas participações). Dessa forma as 

variáveis definidas seriam: nível de comprometimento com a atividade; participação 

– em termos de desempenho durante as atividades e o stipos de respostas – e se 

atingiu os objetivos. Mais uma vez percebemos que a precupação está em como 

analisars o processo, aproveitando o máximo possível a riqueza de informações que 

podem ser coletadas durante o curso e como tratar as mesmas de modo a ter uma 

avaliação que realemnte auxilie a aprendizagem do aluno e o planejar do professor. 

Assim como no presencial o planejamento e redimensionamento do planejado deve 

ser uma tarefa indissociável da avaliação. 

Em suma, devido a diversidade de possibilidades interativas dos 

ambientes virtuais, é possível realizar uma avaliação contínua do processo de 

aprendizagem dos alunos, lançando mão dos diversos recursos disponíveis, de uma 

comunicação clara e acolhedora, no sentido de dar o máximo de abertura possível 

para que os alunos se expressem apresentando suas dúvidas, dificuldades, 

sugestões. Além disso, resgatar as resoluções dos alunos no desenvolver das 
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tarefas propostas também pode ser um elemento essencial para uma análise mais 

profunda do processo de aprendizagem. Contudo, a pergunta que fica é: como 

garantir que é mesmo o aluno que está participando das aulas a distância? 

Infelizmente essa é uma das precupações quando se trata de ensino a 

distância. Um dos cuidados que se tem tomado é a realização de exames 

presenciais. O importante é ficarmos atentos para não usar tais exames como 

principal e/ou único instrumento de avaliação, pois estaríamos correndo o risco de 

estar cometendo o mesmo erro que há muito tempo cometemos na educação 

presencial. Não é só mudar do presencial para o virtual, está em jogo uma nova 

cultura, onde o aluno desempenha cada vez mais um papel ativo e autônomo no 

processo educativo e tanto aluno quanto professor precisam se adaptar a essa nova 

concepção de educação, e dentre essas mudanças a prática avaliativa é um dos 

aspectos. Ramal (2003) ao discutir sobre o problema da credibilidade argumenta: 

Agora o problema da credibilidade, queiramos ou não, ainda se faz 
presente. A legitimidade da EAD terá que ser conquistada por 
intermédio de estratégias inteligentes, que envolverão testes on-line, 
acompanhamento personalizado e novos conceitos de avaliação, na 
qual passem a ser medidas, mais do que a memória e a assimilação, 
na qual passem a ser medidas, mais do que a memória e a 
assimilação de conteúdos, as competências desenvolvidas ao longo 
do processo. (RAMAL, 2003, p.47) 
 

Apesar da ausência do contato direto com o aluno em um curso a 

distância, o ambiente virtual possibilita uma interação que muitas vezes não ocorre 

na educação presencial, de modo que se o professor souber explorar essa interação 

e as ferramentas disponibilizadas pelo ambiente, de modo que, conforme propõe 

Méndez (ibid) se possa aprender com os erros e aprender com as perguntas, ele 

terá condições de conhecer seus alunos tão bem (ou melhor?) que na educação 

presencial. 

 

 

Algumas considerações... 

Apresentamos aqui alguns aspectos de práticas avaliativas que se 

cristalizaram na educação presencial, assim como, algumas propostas para 

realizarmos uma avaliação da aprendizagem de forma mais crítica, baseando-se não 

só nos resultados mas, principalmente, no processo de construção do 

conhecimetno. Em nossa discussão pontuamos a importância de analisarmos o erro 



 

 

9 

do aluno, as estratégias de resolução, de utilizarmos uma diversidade de 

instrumentos de avaliação, dentre os quais uma auto-avaliação como uma forma do 

aluno participar do processo de avaliação e refletir sobre sua própria aprendizagem. 

Na EaD, o fato da maior parte da comunicação ocorrer a distância, 

possibilita ainda mais realizar uma avaliação ao longo do processo, de forma 

diversificada e tendo comom pressupostos os aspectos salientados anteriormente. 

Embora seja mais flexível e haja um maior respeito ao ritmo pessoal de cada 

estudante, ainda temos prazos a respeitar, exames presenciais e algumas atividades 

que acabam sendo reprodução da educação presencial. Contudo, em um curso a 

distância assistido por ambientes virtuais de aprendizagem o professor tem 

condições de planejar seu trabalho tendo em vista a utilização de diversos 

instrumetnos de avaliação, propagando o diálogo, a liberdade de expressão, 

valorizando a fala do aluno e incentivando a disponibilização dos registros das 

atividades. É a análise da participação dos alunos nos chats, fóruns e outras tarefas 

propostas que vai permitir que o professor tenha um parecer mais completo do 

desempenho do aluno no decorrer do curso, podendo assim auxiliá-lo nos 

momentos de dificuldades e alterar o seu planejamento para atender as 

necessidades dos alunos. Portanto, nós temos os instrumentos nas mãos para 

realizar uma avaliação diferenciada, valorizando o processo de construção de 

conhecimentos pelos alunos, o que precisamos é explorar em potencial as diversas 

ferramentas disponíveis e nos desprendermos de práticas típicas do ensino 

presencial que pouco valorizam a atuação do aluno no processo de aprendizagem. 
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ANEXO C – Texto do curso, sobre aspectos legais da EaD 
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TUTORIA PARA AS 

LICENCIATURAS DIVERSAS A DISTÂNCIA 

 

 

SEED/MEC – Neori – UFPE/CENTRO DE EDUCAÇÃO/GENTE 

Disciplina: Avaliação em EaD 

Professoras: Sandra da S. Santos – CE/UFPE 

Verônica Gitirana – CE/UFPE 

Texto 3: Regulamentação da Avaliação – papéis do professor e do tutor 

 

 

A avaliação em qualquer forma de ensino passa por entender suas 

teorias, processos, instrumentos, critérios, papéis e sistemas. Em cada programa de 

ensino estabelece-se um sistema de avaliação que, segue leis nacionais, 

concretizam as diversas formas de avaliação e estão de acordo com políticas e o 

projeto pedagógico de cada projeto de curso. Nesse sentido, iremos discutir nesse 

texto, as leis que regem a avaliação na Educação a distância, a avaliação no projeto 

político-pedagógico das licenciaturas que serão alvo da tutoria , e o papel dos 

tutores, professores e alunos, em tal processo. Neste texto, adotaremos uma 

dinâmica que interage texto e tarefas. 

 

Regulamentação da Educação a Distância 

As bases legais da educação a distância no Brasil foram estabelecidas 

pela Lei da Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei n.º 9.394 de 20 de 

dezembro de 1998) pelo Decreto n.º 2.494 de 10 de dezembro de 1998 (publicado 

no D.O.U. de 11/02/98), Decreto n.º 2.561, de 27 de abril de 1998 (publicado no 

D.O.U. de 28/04/98) e pela Portaria Ministerial nº 301, de 07 de abril de 1998 

(publicada no D.O.U. de 09/04/98).  

A LDB traz, além de todas as leis que traçam a política educacional do 

país, e muitas se aplicam a educação a distância, o artigo 80 trata especificamente 

do incentivo ao desenvolvimento de programas deste tipo e deixa a cargo da união a 

sua regulamentação. Além disso, atribui tratatmento diferenciado quanto aos custos 

e acessos aos meios de comunicação para fins de educação a distância. 
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Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, e de educação continuada. 
§ 1º. A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União. 
§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de 
exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a 
distância. 
§ 3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas 
de educação a distância e a autorização para sua implementação, 
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 
§ 4º. A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que 
incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente 
educativas; 
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, 

pelos concessionários de canais comerciais.  

(BRASIL, Art. 80, 1996) 

 

Além disso, a própria LDB, traz para todo o ensino superior a condição de 

se ter que explicitar aos alunos “antes de cada período letivo, os programas dos 

cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos 

professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação obrigando-se a cumprir as 

respectivas condições” (BRASIL, LDB, Art. 47, §1º) e no parágrafo terceiro exclui a 

obrigatoriedade de frequência aos alunos e professores dos programas de educação 

a distância. Desta forma, os critérios de avaliação passam a fazer parte de cada 

projeto de educação a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Decreto 2.494, que regulamenta o artigo 80 da LDB, vários elementos 

são flexibilizados para a educação a distância, como admissão, horário e duração, 

Leia a LDB, principalmente a parte que regulamenta o 

ensino superior, focando nos objetivos e avaliação da 

aprendizagem. Anote os pontos mais importantes. Há 

elementos que você imagina que precisa ter 

regulamentação diferenciada para a EAD? (a LDB está 

disponível no CD, no E-Proinfo e pelo link existente nesse 



 

 

14 

porém mantém os objetivos e diretrizes curriculares fixados nacionalmente para 

cada tipo a nível de ensino. 

 

 

 

 

Desta forma, considerando que qualquer avaliação deve pautar-se pelo 

exame de consecução dos objetivos traçados, estas também perfazem importantes 

elementos que configurarão nos critérios de avaliação processual, diagnóstica ou de 

certificação. 

Um curso de graduação confere certificação e, portanto, além da 

importância da avaliação processual, há também a necessidade de se regulamentar 

a avaliação do aluno para os fins de promoção ou da diplomação. Nesse aspecto, a 

regulamentação aponta ainda para a necessidade de realização de exames 

presenciais, garantindo assim a identidade do diplomado ou promovido. 

 
Art. 7º A avaliação do rendimento do aluno para fins de promoção, 
certificação ou diplomação, realizar-se-á no processo por meio de 
exames presenciais de responsabilidade da instituição credenciada 
para ministrar o curso, segundo procedimentos e critérios definidos 
no projeto autorizado. 
Parágrafo Único: Os exames deverão avaliar competências descritas 
nas diretrizes curriculares nacionais, quando for o caso, bem como 
conteúdos e habilidades que cada curso se propõe a desenvolver. 

(BRASIL, Decreto n.º 2.494, 1998, p.2) 
 

Mais uma vez vê-se no decreto como critérios da avaliação das diretrizes 

curriculares nacionais a conteúdos e habilidades específicas. 

Em qualquer fas formações, um profissional certificado para o mundo do 

trabalho sem uma formação adequada leva a prejuízos para a nossa sociedade. Um 

engenheiro mal formado pode rapidamente causar diversas mortes com 

desmoronamento de prédios. Um médico mal formado pode provocar lesões nos 

pacientes. No caso do professor, a responsabilidade não é menor. Um professor mal 

formado provoca prejuízos na formação de muitos outros cidadãos, que por sua vez 

também pode levar a outros prejuízos para a sociedade. Prejuízos esses que apesar 

de serem observados com muito tempo, são difíceis de corrigir. Por tudo isto, a 

avaliaçã também assume um caráter de promoção e diplomação. 

Leia a LDB e o Decreto 2.494, e discuta no fórum do e-

proinfo quais são os objetivos e diretrizes curriculares 

dixadas para o ensino superior e em especial para a 
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Apesar disto, a avaliação com objetivo da promoção e diplomação não 

pode perder de vistas os princípios da avaliação formativa e de contínua. Não se 

pode decidir a promoção ou diplomação de um sujeito através de um único 

instrumento de avaliação, deve-se considerar responsavelmente uma gama de 

diagnósticos que podem oferecer um mapeamento que responda se o aluno está 

apto a exercer a profissão, no nosso caso a de professor. 

 

O professor, o tutor e o aluno na EAD 

Ao traçar os referenciais de qualidade para o ensino a distância, 

(...) considera-se que a diferença básica entre educação presencial e 
a distância está no fato de que, nesta, o aluno constrói conhecimento 
– ou seja, aprende – e desenvolve competências, habilidades, 
atitudes e hábitos relativos ao estudo, à profissão e à sua própria 
vida, no tempo e local que lhe são adequados, não com a ajuda em 
tempo integral da aula de um professor, mas com a mediação de 
professores (orientadores ou tutores), atuando ora a distância, ora 
em presença físcica ou vitual, e com o apoio de sistemas de gestão e 
operacionalização específicos, bem como de materiais didáticos 
intencionalmetne organizados, apresentados em diferntes suportes 
de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados 
através dos diversos meios de comunicação. (BRASIL, 2003, p.3) 
 

Portanto, a definição de Educação a Distância foca fortemente os meios e 

atribui ao professor, o papel de interagir como o aluno num processo de mediação 

para auxiliar o aluno no seu auto-desenvolvimento. Além disso, cabe ao professor 

dsenvolver situações de ensino utilizando os materiais didáticos apropriados a sua 

disciplina e aos meios a serem utilizados. A avaliação do aluno e a avaliação do 

material didático do curso devem ser uma constante. Muitas das dificuldades no 

desenvolvimento do aluno pode residir no material elaborado. Portanto, o material 

didático também deve ser alvo de constante avaliação (BRASIL, 2003). 

Enquanto o professor tem um importante papel na elaboração antecipada 

do material a ser disponibilizado para o aluno e da interação com ele, tentando 

mediar e diagnosticar o seu desenvolvimento. Essa mediação e diagnóstico 

depende das mídias e processos da comunicação disponíveis que por muitas vezes 

pode representar um elemento facilitador e outros podem atribuir dificuldades. Por 

exemplo, que mídias podem auxiliar um professor a distância identificar que o 

licenciando tem dificuldades em se relacionar com o aluno em sua prática de ensino. 

Ou ainda, para diremir uma dúvida sobre um experimento de reação química, qual o 

meio que facilitará o aluno explicitar a dúvida e o professor entender a dúvida do 
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aluno para auxiliá-lo. Muitos dos elementos chaves para a compreensao da dúvida 

do aluno estará no experimento ou no próprio ato do ensino. Muitas vezes, ao tutor 

caberá auxiliar o professor a entender o contexto que gerou a dúvida e auxiliar o 

aluno, fazendo uma ponte enter o presencial e o a distância. Além disso, para se 

ensinar as diversas disciplinas nos comunicamos não somente em linguagens 

verbais, mas por gestoes gráficos, equações, desenhos, etc. A cada momento, as 

novas tecnologias que deêm suporte a este acompanhamento a distância. Porém, 

muito ainda se tem a caminhar.  

O projeto de licenciaturas entende que avaliação da aprendizagem não é 

só um método de aferir resultados mas... 

(...) um processode acompanhamento do aluno em seu aprendizado, 
muito mais que um método de aferir resultados.  Assim, ele será 
desencadeado em vários momentos e não apenas ao final do 
período, e servirá para correções de rumos quanto ao momento e à 
adequação dos materiais fornecidos, ao desemepnho da tutoria e 
dos materiais fornecidos ao desemepenho da tutoria e das 
orientações acadêmicas, e quando a necessidade ou não de 
materiais de reforço. Será uma avaliação processual, com vistas ao 
objetivo final que é o aprendizado do conteúdo por parte dos alunos. 
(UFRN, 2004, p. 24) 
 

Em termos processuais, caberá ao tutor também participar de uma 

avaliação diagnóstica do aluno, a fim de auxiliar tanto o aluno quanto ao professor 

nas decisões de mediações que busquem auxiliar o aluno. Além disso, caberá ao 

tutor realizar avaliações individuais e de trabalho em grupo, buscando, também 

avaliar a motivação e o empenho do aluno. 

 

Considerações finais 

A formação de professores a distância precisa contar com um processo 

de avaliação que cosidere os diversos tipos de desenvolvimento conceitual, 

atitudinal, de habilidades, competências do licenciando. Nesse sentido, a avaliação a 

distância precisa contar com diversos atores, materiais didáticos e mídias a fim de 

permitir um diagnóstico do desenvolvimento dos  licenciandos e das potencialidades 

das mídias e materiais didáticos. Nesse sentido, o papel do tutor num processo de 

acompanhamento e interlecução entre professor e aluno é essencial. 
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ANEXO D – Provas da atividade de tutoria 
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Teste de Química 

 

 

1) Em setembro de 1998, cerca de 10.000 toneladas de ácido 

sulfúrico (H2SO4) foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio 

Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, 

é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso pode-se, por exemplo, 

lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio (CaCO3), na região 

atingida. 

A equação química que representa a neutralização do H2SO4 por 

CaCO3, com a proporção aproximada entre as massas dessas substâncias, é: 

 

H2SO4  + CaCO3 ���� CaSO4 + H2O +

 CO2 

 1 tonelada    reage com   1 tonelada sólido sedimentado          

gás 

 

Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser 

empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de 

caminhões necessária para carregar o material neutralizante. Para transportar 

certo calcário que tem 80% de CaCO3, esse número de caminhões, cada um 

com carga de 30 toneladas, seria próximo de ................. 

 

 

 

 

2) Ferramentas de aço podem sofrer corrosão e enferrujar. As etapas 

químicas que correspondem a esses processos podem ser representadas 

pelas equações: 

Fe    +    H2O   +    1/2O2     ����    Fe(OH)2 

Fe(OH)2   +    1/2H2O   –    1/4O2     ����    Fe (OH)3 

Fe(OH)3    +    nH2O       ����     Fe(OH)3 . nH2O (ferrugem)   
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Uma forma de tornar mais lento esse processo de corrosão e 

formação de ferrugem é engraxar as ferramentas. O que a graxa proporciona 

que justifica tal diminuição na velocidade de corrosão? 

 

(Questões adaptadas a partir do ENEM 2004) 
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TESTE DE MATEMÁTICA 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

Na seleção para as vagas deste anúncio, feita por telefone ou correio 

eletrônico, propunha-se aos candidatos uma questão a ser resolvida na hora. 

Deveriam calcular seu salário no primeiro mês se vendem-se 500 m de tecido com 

largura de 1,40m e, no segundo mês, vendem-se o dobro. Façam os cálculos e 

descubram as respostas dos jovens que tiveram sucesso na questão. 

(Teste adaptado a partir do ENEM-2004) 

 

 

     

2) Uma companhia telefônica possui 10.000 usuários que pagam uma taxa 

básica de R$15,00 por mês. A companhia resolveu fazer uma promoção durante 

alguns meses, diminuindo R$0,25 no valor da taxa a cada mês. Observou-se que a 

cada desconto de R$0,25 no preço da taxa, 200 novos usuários utilizaram os serviços 

da telefônica. Denote por M(x) o valor arrecadado com a taxa básica no x-ésimo mês 

da promoção. 

a) Depois de quantos meses a companhia telefônica terá a maior 

arrecadação (em taxa básica)? 

b) Quanto é a arrecadação máxima (M(x))? 

c) Quantos usuários a companhia telefônica terá neste mês? 

 

(Teste adaptado do Vestibular UFPE/UFRPE-Covest, 2002) 

VENDEDORES JOVENS 

Fábrica de Lonas – vendas no atacado 

 

10 vagas para estudantes, 18 a 20 anos, sem 

experiência. 
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TESTE DE FÍSICA 

 

1) O limite de velocidade numa rodovia é alterado de 100 km/h para 80 

km/h. Se um automóvel levava um tempo t para percorrer uma distância x com 

velocidade constante de 100 km/h, quanto tempo levará o automóvel para percorrer a 

mesma distância x com velocidade constante de 80 km/h? 

 

 

2) Um jato jumbo necessita alcançar uma velocidade de 360 km/h na pista 

para poder levantar vôo. Suponha que o comprimento da pista de decolagem seja de 

1,6 km. Qual a aceleração constante mínima que ele deve desenvolver para poder 

decolar desta pista? 

 

(questões retiradas do livro Física 1, R. Resnick e D. Hallinday, 1983) 
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ANEXO E – Tabela do desempenho dos alunos 



 

 

  

    Bate-
papo    Bate-

papo Simulação de Tutoria  

Objetivos de 
Ensino/ 
Critérios 

Sond 2ª Ativ. 3ª Ativ 1ª 
semana 

4ª 
Ativ 

5ª 
Ativ. 

6ª 
Ativ. 

2ª 
semana 1 e 2 3 a 6 7 a 11 

Situação 
Final 

Entender 

sistemas de 

avaliação ??? ???   ok       ***       ok 

Compreender 

critérios de 

avaliação ??? ok 

não 

menciona 

sobre 

critérios ok       ***       ok 

Entender o 

conceito de 

instrumentos 

de avaliação ??? ok           ***       ok 

Entender o 

conceito de 

medidas de 

avaliação ??? ??? 

???            

Associa 

medida à 

avaliação 

classificatór

ia mas não 

discute 

sobre o seu 

significado         ***       ??? 

Conhecer os 

tipos de 

avaliação 

??? 

ok -só menciona, 

não comenta 

sobre cada um.       

Mas na atividade 

6 comenta, 

deixando claro 

seu entendimento 

sobre cada tipo.           ***       ok 
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Capacidade 

crítica sobre o 

feedback  

permitido por 

um diagnóstico 

ou por uma 

nota ???   ok         ***       ok 

Entendimento 

das 

possibilidades 

e limitações da 

avaliação na 

EAD         ok      ***       ok 

Entendimento 

do papel do 

tutor na 

avaliação a 

distância         ok   ok ***       ok 

Conhecer as 

leis que regem 

a avaliação na 

EAD           ok ok ***       ok 

Capacidade de 

explicitar 

critérios de 

avaliação 

(conceitos, 

habilidades, 

atitudes e 

procedimentos) 

que podem ser 

avaliados a 

partir de um 

instrumento 

em sua área               *** ok     ok 
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Capacidade de 

analisar 

estratégias e 

erros dos 

alunos a partir 

das respostas 

em um 

instrumento 

em sua área, 

em relação a 

critérios de 

avaliação 

              ***   

ok               

Embora os 

pareceres 

(antes e após a 

entrevista) 

estejam mais 

pautados nos 

critérios 

referentes aos 

conceitos, não 

fazendo 

relação com 

as habilidades, 

procedimentos 

e atitudes 

esperadas.   ok 

Capacidade de 

diferenciar 

possibilidades 

em diferentes 

instrumentos 

de avaliação 

(prova e 

entrevista)               ***     ok ok 

Capacidade 

crítica em 

relação a 

leitura dos 

textos   

Não é 

demonstrado ok   ok ok ok ***       ok 

Capacidade 

argumentativa ok ok ok   ok ok ok ***       ok 

             
 ??? - Não é possível traçar diagnóstico desse entendimento a partir da resposta fornecida   
 


