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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objeto de estudo a avaliação dos processos de 

ensino e aprendizagem de um curso na modalidade a distância - O 

PROFORMAÇÃO. Apresenta, como foco principal de sua discussão, a análise das 

concepções que permeiam o processo de avaliação e a forma como é realizado o 

acompanhamento do processo de aprendizagem do cursista neste Programa. Assim 

sendo, este trabalho analisa as ações de acompanhamento e avaliação dos 

cursistas realizadas pelos professores formadores e tutores nos instrumentos de 

avaliação que são utilizados pelo PROFORMAÇÃO. As discussões partem do 

pressuposto de que, mesmo considerando as exigências da legislação educacional 

brasileira de que os exames de cursos na modalidade a distância que oferecem 

diplomas e certificação sejam realizados presencialmente, isto não impossibilita que 

o acompanhamento e a avaliação do processo de aprendizagem, também, sejam 

realizados a distância. Principalmente, hoje, quando dispomos de vários meios 

tecnológicos que permitem a comunicação simultânea e interativa entre professor-

aluno e aluno-aluno. Para coleta de dados foram realizadas entrevistas, 

observações e a análise dos documentos institucionais do Programa. A análise dos 

dados permitiu que fossem selecionados alguns resultados a partir dos quais se 

discutem as concepções de avaliação da aprendizagem na perspectiva teórica, na 

perspectiva legal e na modalidade da educação a distância. Os resultados revelaram 

que: a avaliação do PROFORMAÇÃO é toda realizada em momentos presenciais; a 

maioria dos instrumentos é utilizada na perspectiva classificatória; a avaliação da 

aprendizagem exige do aluno, prioritariamente, o domínio dos conteúdos que se 

encontram nos guias de estudo; os professores formadores e tutores não planejam 

nem modificam as questões dos instrumentos de avaliação utilizados pelo Programa, 
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são meros executores. Portanto, a partir da análise do processo de avaliação dos 

processos de ensino e aprendizagem do PROFORMAÇÃO, esta dissertação traz à 

tona a urgente e necessária discussão sobre avaliação e educação a distância. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The study focus of this present work is a teaching and learning processes evaluation 

of a Brazilian distant learning curse, called PROFORMAÇÃO. This study presents an 

evaluation process’ conception analysis and students support for learning process in 

this program, as its main discussion point. In order to do so, this work analyses the 

evaluation and support learning actions performed by “formadores” teachers and 

tutors, using PROFORMAÇÃO evaluation instruments. We argue that, although 

present final examinations for distant mode certificated courses are compulsory by 

Brazilian Educational Laws, it is possible to support students learning and evaluation 

processes also by using distant learning. This argument gets stronger when we 

observe, nowadays, many different technological media, which provides 

simultaneous and interactive communication between teacher-students and student-

student. For collecting data, we used interviews, classroom observations and 

documental analysis. During data analysis we select some categories to discuss 

learning evaluation conceptions: theoretical perspective; legal perspective and 

distant learning perspective. Results showed that: although PROFORMAÇÃO is a 

distant learning course its evaluation process is totally realized in a presence of 

students and teachers; the majority of its evaluations instruments is used in a 

classificatory perspective; the learning evaluation is focused on study guides content; 

“formadores” teachers and tutors do not plan or modify questions in evaluations 

instruments, they only execute what others planned e produced. Thus, according to 

the results showed, this work brings to the light an urgent need for discussion about 

evaluation and distant education in Brazil.  
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INTRODUÇÃO 
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As teorias da avaliação não têm dado conta dos desafios postos à 

educação nos dias atuais. O discurso dos teóricos na área da avaliação é difuso e, 

muitas vezes, apresentam argumentos contraditórios. Assim, esta discussão tem 

sido motivo de muitas polêmicas e tem encontrado sérios entraves na prática 

pedagógica. 

Em se tratando da Educação a Distância, diz Picanço (2003) que as 

principais preocupações da avaliação da aprendizagem giram em torno das 

seguintes questões: como deve ser “medido” e/ou “pontuado” o processo de 

aprendizagem do aluno que está separado fisicamente do professor? Como garantir 

a originalidade dos resultados apresentados pelos alunos? Como comprovar o 

desenvolvimento das suas habilidades? Em geral, estas questões partem de um 

pressuposto conservador baseado em medir e classificar o desempenho do aluno.  

Neste sentido, os processos de ensino, em sua maioria, têm priorizado a 

transmissão de conteúdos informativos e a memorização mecânica dos 

conhecimentos. Nesta perspectiva, o processo de avaliação da aprendizagem vem 

sendo realizado, segundo uma concepção equivocada de avaliação, em termos de 

mensuração e da verificação de desempenho da aprendizagem do aluno. No 

entanto, segundo Luckesi (1998, p. 93), 

 
A avaliação, diferente da verificação, envolve um ato que ultrapassa 
a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer 
ante ou com ele. A verificação é uma ação que “congela” o objeto; a 
avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de 
ação. 
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Para Hoffmann (1998), a avaliação que apenas verifica e mede o 

desempenho da aprendizagem do aluno, realiza-se numa perspectiva classificatória, 

que se refere a padrões pré-estabelecidos com critérios de promoção 

discriminatórios, com gabaritos de respostas às tarefas obedecendo a padrões de 

comportamento ideal. Nessa concepção, qualidade se confunde com quantidade, 

pelo sistema de médias, estatísticas e índices numéricos. Contudo, a avaliação 

numa perspectiva mediadora significa desenvolvimento máximo possível, sem 

limites pré-estabelecidos, embora com objetivos claramente delineados, 

desencadeadores da ação educativa. 

Assim percebe-se que o assunto é polêmico, principalmente, quando se 

trata da modalidade a distância, porque nos cursos de Educação a Distância as 

pesquisas ainda são poucas e não há uma forma específica de se fazer avaliação. 

No entanto, percebe-se que de acordo com a qualidade da proposta do curso, os 

recursos, os ambientes disponíveis e o papel do professor, nesta modalidade de 

ensino e aprendizagem, o processo avaliativo pode deixar de reproduzir modelos de 

cursos presenciais conservadores, possibilitando o desenvolvimento de uma 

avaliação processual, abrangente e formativa. Nesse sentido, Neder (1999 apud 

NEDER, 2000, p. 204) declara: 

a modalidade de educação a distância permite um maior respeito aos 
ritmos pessoais, na medida que, supera um modelo de fluxo linear, 
possibilita uma dimensão cíclica com um ir e vir, um retornar, um 
rever, um refazer, abertos aos acontecimentos produzidos por 
sujeitos culturais, na circunstancialidade de seus tempos, espaços 
próprios e, portanto, diversos. 

 
Desta forma, esta dissertação de mestrado se propôs a investigar as 

concepções de avaliação do Programa de Educação a Distância de Formação de 

Professores em Exercício – PROFORMAÇÃO, um curso de nível médio com 
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habilitação em Magistério. Ele é destinado aos professores sem habilitação mínima 

que atuam nas quatro séries iniciais do ensino fundamental, com maior incidência 

em zona rural das regiões Norte e Nordeste do Brasil, analisando-se as concepções 

de avaliação tanto em nível de projeto, quanto as apresentadas em seu processo 

avaliativo, visando contribuir para discussão sobre avaliação e EAD. 

Para desenvolver a presente pesquisa, inicialmente, levantaram-se os 

seguintes pressupostos: os procedimentos e instrumentos de avaliação utilizados no 

curso do PROFORMAÇÃO nem sempre parecem cumprir aquilo que propõem no 

sentido de desenvolver uma avaliação processual, cumulativa, abrangente e 

cumprindo as funções diagnóstica, somativa e formativa previstas nos documentos 

institucionais do Programa, apresentando um predomínio da concepção de 

avaliação classificatória. A hipótese no que concerne à avaliação num curso a 

distância é de que o processo de avaliação do PROFORMAÇÃO não apresenta 

nenhuma característica da modalidade a distância, sendo ao contrário um processo 

de avaliação de cursos regulares. 

Para analisar os aspectos destacados, este trabalho está estruturado da 

seguinte forma: 

CAPÍTULO I - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: apresenta um breve histórico, 

as principais características e os modelos de EAD na educação brasileira entre a 

década de 40 até os dias atuais. Discute, também, alguns conceitos básicos da 

modalidade, o papel do tutor e os desafios da EAD. 

CAPÍTULO II - A AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM: analisa as principais concepções de avaliação, diferenciando as 

características da avaliação na perspectiva seletiva e classificatória de uma 

avaliação realizada na perspectiva mediadora e formativa. Apresenta, também, a 
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avaliação da aprendizagem em EAD na perspectiva legal e as características da 

avaliação na modalidade.  

CAPÍTULO III - O PROFORMAÇÃO: apresenta as principais concepções, 

a estrutura e a metodologia do curso de Formação de Professores em Exercício -

PROFORMAÇÃO, destacando a sistemática do processo avaliativo neste Programa. 

CAPÍTULO IV - O MÉTODO: descreve a metodologia adotada, o contexto 

da pesquisa, os sujeitos, os instrumentos utilizados, as categorias selecionadas e 

como se realizou a análise dos dados.  

CAPÍTULO V – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS: apresenta a 

análise e a discussão dos dados a partir das seguintes categorias identificadas 

durante a análise: o acompanhamento e a avaliação da aprendizagem do cursista; a 

realização dos estudos e das atividades a distância; avaliação dos alunos e a 

aplicação dos Instrumentos; o processo de discussão e correção dos instrumentos; o 

encaminhamento do erro; o reforço e a recuperação; o papel dos professores 

formadores e tutores e as competências desenvolvidas. 

CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS: trata os resultados selecionados 

a partir da análise dos dados e da interpretação do aporte teórico. Destaca os 

aspectos relativos às concepções de acompanhamento e de avaliação da 

aprendizagem; as funções dos instrumentos avaliativos utilizados no 

PROFORMAÇÃO, discutindo as características do processo de avaliação relativas à 

modalidade a distância no PROFORMAÇÃO. Apresenta, ainda, algumas 

perspectivas da avaliação em EAD. 
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1.1 HISTÓRICO DA MODALIDADE E SUAS CARACTERÍSTICAS 

A Educação a Distância surgiu com as experiências do ensino por 

correspondência iniciadas no século XIX. Desenvolveu-se, ampliou-se e consolidou-

se ao longo do século XX, com o surgimento e aperfeiçoamento da imprensa, dos 

correios e dos meios de transporte. 

Com base nos estudos de Preti (2000), Rumble (2000), Belloni (1999) e 

Saraiva (1996), analisa-se, a seguir, as características apresentadas pela Educação 

a Distância durante o século XX e como até hoje essa modalidade vem sendo 

desenvolvida.  

QUADRO 1 - EAD na Década de 40 
CARACTERÍSTICAS 

Projetos auto-instrucionais 
Flexibilidade de espaço/prazos pré-estabelecidos 

Comunicação lenta e esparsa - assíncrona 
Transmissão dos conteúdos via material impresso distribuído a grande 

número de alunos dispersos geograficamente. 
Auto-aprendizagem, individual / memorização dos conteúdos 

 
Na década de 40 predominaram os cursos por correspondência que 

utilizavam, basicamente, textos impressos distribuídos pelos correios para um 

grande número de alunos dispersos geograficamente. A comunicação assíncrona 

(não simultânea) se estabelecia de forma lenta e esparsa. Neste modelo havia 

grande flexibilidade em termos de espaço, ou seja, o aluno realizava seu estudo e 

exercícios em casa, no trabalho, no lugar de sua conveniência. No entanto, em 

relação ao tempo, os prazos eram pré-estabelecidos. Os conhecimentos eram 

transmitidos pelo material impresso e o aluno era responsável por sua auto-
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aprendizagem, memorizando os conteúdos para responder os exercícios auto-

instrucionais individualmente. O professor ou especialista que produzia o material 

escrito não conhecia, nem estabelecia contatos com os alunos durante o curso. A 

avaliação media e classificava o resultado final do desempenho do aluno.  

QUADRO 2 - EAD na Década de 50 
CARACTERÍSTICAS 
Projetos instrucionais 

Estudo livre e/ou em locais com recepção de rádio ou TV  
Comunicação unilateral - assíncrona 

Ensino veiculado por meios audiovisuais (rádio e/ou TV) 
Auto-aprendizagem através da memorização dos conteúdos 

 
Na década de 50 os cursos de Educação a Distância continuaram atendendo 

a uma grande quantidade de alunos dispersos geograficamente. Nesta época os 

meios de comunicação utilizados eram predominantemente a transmissão 

radiofônica e televisiva. A lógica transmissiva foi mantida com foco na memorização 

dos conteúdos. A comunicação era assíncrona e unilateral. Isto é, o aluno realizava 

sua auto-aprendizagem individualmente sem interação com os professores ou 

especialistas que produziram os programas veiculados e a avaliação da 

aprendizagem priorizava o desempenho do aluno ao final do curso.  

QUADRO 3 - EAD na Década de 60-70 
CARACTERÍSTICAS 
Projetos instrucionais 

Conteúdos distribuídos por textos e complementados por multimeios.  
Comunicação unilateral e/ou com alguns contatos presenciais com tutores

Ensino via material impresso e meio audiovisual 
Auto-aprendizagem individual e coletiva dos conteúdos 

Memorização dos conteúdos transmitidos 
 

Entre as décadas de 60-70 os conteúdos dos textos impressos, distribuídos, 

eram complementados pelo rádio, TV, vídeo, fita cassete, computadores: os 
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chamados “multimeios”. Nessas décadas, apesar da ampliação dos recursos 

utilizados, a maioria das características das décadas anteriores foi mantida. Os 

programas audiovisuais eram transmitidos como meio complementar ao material 

impresso e não como meio predominante como na década de 50. Muitos programas 

nesse período também adotaram alguns contatos presenciais, mas aos tutores era 

atribuída, apenas, a responsabilidade de apoiar o ensino via meios. No entanto, 

nesse período, considera-se que em alguns cursos os professores e/ou tutores além 

de apoiar as atividades pré-estabelecidas passaram a tirar dúvidas. 

 Os modelos comentados, anteriormente, caracterizavam-se pela pouca 

flexibilidade em relação aos prazos, currículo, avaliação, meios utilizados e 

reproduziram, de certo modo, metodologias tradicionais vivenciadas em alguns 

cursos presenciais. Ainda é comum encontrarmos no momento atual 

cursos/programas na modalidade a distância que apresentam as características 

citadas. 

No entanto, no momento de transição que caracterizou a década de 80, como 

coloca o quadro 4, com o surgimento e disseminação das tecnologias da informação 

e comunicação, surgiram possibilidades de mudança do paradigma da transmissão 

de informações para o da construção do conhecimento (OLIVEIRA, 2003).  

QUADRO 4 - EAD na Década de 80 
CARACTERÍSTICAS 

Preocupação com a adequação dos Projetos ao público-alvo 
Flexibilização de espaço e tempo / prazos mais flexíveis 

Comunicação síncrona e assíncrona 
Processo de ensino-aprendizagem mediado pela tecnologia 

Auto-aprendizagem individual e/ou em grupos e de forma autônoma 
Possibilidade de trocar informações e de construir conhecimentos 
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Pode-se considerar a década de 80 como um período de transição, no qual 

surgiram alguns cursos e/ou programas a distância que passaram a utilizar 

diferentes meios de comunicação e informação, material impresso, telefone, 

televisão, CD-Rom, Internet, as multimídias. O acesso aos mais variados meios 

tecnológicos possibilitou que a separação entre aluno e professor nem sempre seja 

total e tão dispersa como nos modelos anteriores. Neste modelo, a flexibilidade de 

espaço e de tempo foi redimensionada através dos contatos on-line. Assim, a 

comunicação tornou-se mais rápida e o aluno passou a poder contar com um 

acompanhamento contínuo do seu processo de aprendizagem e sentir-se mais 

motivado a continuar os estudos. Os cursos de EAD passaram a fazer uso das 

Tecnologias da Comunicação e Informação possibilitando a troca de informações, 

em tempo real, entre professor/aluno e aluno/aluno e a oferta de diferentes espaços 

para a construção de idéias, permitindo, também, que a aprendizagem fosse mais 

particularizada e personalizada. Neste contexto, a comunicação pode ser síncrona e 

assíncrona criando oportunidades para o dialogo e a interatividade. A auto-

aprendizagem e a auto-avaliação podem ser desenvolvidas individualmente ou em 

grupo e o professor pode interagir com cada aluno e com o grupo de alunos e cada 

aluno com seus colegas, possibilitando, assim, que o conhecimento seja construído 

de forma mais participativa e autônoma. 

QUADRO 5 - EAD na década de 90 até hoje 
Características 

EAD como um sistema de ensino e aprendizagem a distância 
Exige adequação dos Projetos ao público-alvo 

Flexibilização de espaço e tempo / prazos negociados 
Comunicação síncrona e assíncrona 

Processo de ensino-aprendizagem mediado por diversas tecnologias 
Aprendizagem individual e em grupos / formas diversificadas de interação

Possibilidade de construir seus próprios espaços de interação 
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A partir da década de 90 a Educação a Distância passou a ser concebida 

tendo como referência uma modalidade de ensino e aprendizagem não mais 

considerando a simples distância física entre alunos e professores. A EAD passou a 

ser compreendida como um Sistema de Ensino e Aprendizagem a Distância, em 

geral, com a perspectiva de atender as necessidades de uma parcela da população 

que, por vários motivos, não tem a possibilidade de freqüentar o ensino presencial. 

Para tanto, ampliaram-se o acesso e as possibilidades de utilização com a 

disseminação dos diversos meios tecnológicos, utilizados desde os anos 80, como: 

material impresso, o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o telefone, o fax, o 

computador, o CD-Rom e mais recentemente a Internet. 

O processo de ensino até a década de 70, da maioria dos cursos nessa 

modalidade, restringia-se à transmissão de informações; os meios utilizados 

anteriormente não favoreciam a troca de experiências entre os alunos nem 

permitiam que as dúvidas fossem tiradas de forma simultânea com os colegas e 

professores, ou seja, não possibilitavam a interação e a interatividade. O surgimento 

e o acesso, cada dia maior, aos mais variados meios tecnológicos de informação e 

comunicação modificaram radicalmente as possibilidades de obter informações e 

conhecimentos, conseqüentemente o conceito e as possibilidades da EAD foram 

ampliadas. 

Nessa perspectiva, o conhecimento não pode ser tratado de forma 

fragmentada, mas interdependente, interligada. Assim, conhecer significa 

compreender todas as dimensões da realidade. Para Moran (2000), conhecemos 

melhor quando temos acesso aos mais diversos pontos de vista, por todos os 

caminhos, de forma ampla e global. Dessa forma, para que o conhecimento, ou seja, 

a leitura ampla do objeto a ser conhecido se realize, é necessário o acesso a várias 
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fontes bibliográficas. Atualmente, além das fontes bibliográficas comumente 

conhecidas, temos, por meio da Internet, acesso aos hipertextos. Para este autor, “a 

leitura hipertextual é feita em ‘ondas’, em que uma leva à outra, acrescentando 

novas significações”. 

Para Alves e Nova (2003), deve-se conceber a educação em geral a partir da 

mediação das Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC, e não apenas um 

setor especializado da mesma. Nesse sentido, as autoras definem: 

 

A 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 (p. 03). 
 

Recentemente, evidencia-se que o acesso e a praticidade da Internet têm 

favorecido a expansão da EAD, proporcionando formas diversificadas de interação 

entre professores e alunos, como, por exemplo, os ambientes virtuais de 

aprendizagem-AVE que oferecem possibilidades de comunicação, registro e 

acompanhamento diferenciados dos modelos clássicos de educação a distância, 

onde aprender era uma tarefa solitária (CALDEIRA, 2004). 

Nesse sentido, a expansão de cursos em EAD tem contado, também, nos 

últimos anos com alguns recursos tecnológicos disponibilizados, via Internet, 

gratuitamente e facilmente acessíveis, como sites, homepages e softwares 

destinados às mais variadas aplicações que possibilitam ao usuário construir seus 

próprios espaços de aprendizagem (LOPES, 2004). 

 
1.1a O contexto atual da EAD no Brasil 

A divulgação e a ampliação das Tecnologias da Informação e Comunicação -

TIC têm favorecido o desenvolvimento, nos últimos anos, da Educação a Distância, 
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também, no âmbito das políticas públicas educacionais. No Brasil, por exemplo, a 

Secretaria de Educação a Distância/MEC tem criado Programas, em sua maioria de 

abrangência nacional, com o objetivo de formar professores das redes públicas em 

serviço, como se apresenta a seguir. 

O ProInfo - programa de informatização das escolas públicas brasileiras - visa 

a capacitação dos professores para o uso pedagógico dos computadores nas 

escolas com laboratório de informática.  

O TV Escola - um canal via satélite com transmissão analógica e digital que 

objetiva a formação continuada de professores na prática pedagógica de gestão 

escolar e de classe.  

O projeto Rádio Escola produz séries de programas educativos que se 

destinam à capacitação e atualização de professores alfabetizadores de jovens e 

adultos, desenvolvido em parceria com o Programa Alfabetização Solidária. Este 

projeto organiza-se sob a forma de programas radiofônicos, com material impresso e 

orientação técnica, servindo de apoio ao trabalho desenvolvido em locais com altos 

índices de analfabetismo.  

O PAPED - Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância - 

consiste no apoio financeiro à realização de dissertações de mestrado e teses de 

doutorado que tratem de temas relativos à educação a distância.  

O PROFORMAÇÃO é o único Programa da SEED/MEC com formato de curso 

em nível médio que oferece certificação e habilita em magistério na modalidade 

normal professores que exercem atividades docentes nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental e classes de alfabetização, sem a titulação mínima exigida pela Lei nº 

9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu Art.62.  
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Em nível de extensão foi criado, em 2001, o curso TV na Escola e os Desafios 

de Hoje, que em sua primeira edição matriculou mais de 34 mil professores da rede 

pública de ensino básico.  

No âmbito do ensino superior, a SEED/MEC tem desenvolvido ações de 

fomento e apoio técnico-financeiro aos cursos de universidades públicas que 

desenvolvem cursos de Educação a Distância, em especial ao consórcio UniRede- 

Universidade Virtual Pública do Brasil. A UniRede, criada em 2000, abrange 62 

instituições de Ensino Superior-IES entre Universidades Federais, Estaduais e 

Centros de educação tecnológica-CEFET. Desde então, este consórcio vem 

desenvolvendo Programas de licenciatura, de formação continuada e de extensão.  

Nesse contexto, a Secretaria de Educação a Distância do MEC, no intuito de 

garantir a qualidade dos cursos a distância, apresenta os seguintes indicadores de 

qualidade para as instituições que planejam oferecer cursos de Educação a 

Distância: 

• Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade 
definidos;  

• desenho do projeto: a identidade da educação a distância;  
• equipe profissional multidisciplinar;  
• comunicação/interação entre professor e aluno;  
• qualidade dos recursos educacionais; 
• infra-estrutura de apoio;  
• avaliação de qualidade contínua e abrangente;  
• convênios e parcerias;  
• transparência nas informações sobre o curso;  
• custos de implementação e manutenção (NETO, 2003). 

 
 

Nesta perspectiva, foi publicado o Edital nº 01/2004/SEED/MEC com a 

primeira seleção pública de propostas para apoio financeiro a cursos de licenciaturas 

a distância. Nesse edital são colocadas exigências com base nos indicadores de 

qualidade do SEED/MEC, colocados acima, que o referido projeto de curso deve 

apresentar: a clientela a ser atendida; a quantidade de vagas ofertadas; a duração 
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do curso; a justificativa baseada em estudo da demanda social, explicitando, 

também, a relação com as políticas públicas educacionais para a região de 

abrangência do curso; descrição da qualificação e experiência da equipe 

multidisciplinar e o Projeto Pedagógico do curso a ser oferecido. 

O quadro abaixo apresenta as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) 

do Nordeste que tiveram seus projetos aprovados para iniciar, no segundo semestre 

de 2005, cursos de licenciatura nas áreas de Física, Química, Matemática, Biologia. 

Estes cursos serão ofertados num sistema de parceria. Além do Nordeste, várias 

Universidades Federais e Estaduais das regiões Norte, Sul, Sudeste e Centro–Oeste 

estarão ofertando também estes cursos e o de Pedagogia, no mesmo sistema de 

consórcio. 

 
QUADRO 6 - Licenciaturas oferecidas a Distância / Região Nordeste 

CURSOS UNIVERSIDADES 
BIOLOGIA Universidade de Pernambuco - UPE 

 
QUÍMICA Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 
MATEMÁTICA Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 
 

FÍSICA 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE 

 

 No Brasil há, também, algumas instituições que já desenvolveram e/ou vêm 

desenvolvendo cursos a distância em nível de graduação, extensão e pós-

graduação, como por exemplo, a Universidade de Brasília (UnB), com projetos de 

extensão universitária, educação continuada, pós graduação; a Universidade de 

Santa Catarina (UFSC), por meio do Laboratório de Ensino a Distância (LED) que 

oferece, também, cursos de mestrado e doutorado a distância; a Universidade de 

São Paulo (USP), com o projeto Escola do Futuro. Temos, ainda, o curso Veredas, 
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de Formação Superior de Professores da Secretaria do Estado de Minas Gerais e a 

Licenciatura em Educação Básica a Distância desenvolvida pela Secretaria 

Estadual, Secretarias Municipais e as Universidades Estadual e Federal do Mato 

Grosso (UFMT). 

Contudo, a Educação a Distância ainda é revestida de pressupostos 

tradicionais carregados de preconceitos, ou seja, é vista como uma atividade à 

margem do sistema educacional, atribuindo-lhe, às vezes, um caráter supletivo, 

paralelo ou compensatório. Há os que a consideram uma forma barata de atender 

ao maior número possível de pessoas, dispersa geograficamente, transmitindo ou 

distribuindo informações aos que não têm possibilidade de freqüentar o sistema 

educacional tradicional. Há, também, os que a consideram ou a criticam como 

espaço predominantemente tecnológico, colocando a tecnologia como a “vilã da 

história”. E temos ainda os que a consideram uma novidade (OLIVEIRA, 2003).  

Toda essa controvérsia deve-se às fases e aos modelos que a EAD adotou 

ao longo da história, em geral, através de projetos experimentais que nem sempre 

apresentavam resultados positivos, comprometidos com a educação de qualidade. 

Sua evolução, fases, modelos e características podem ser melhor visualizadas no 

quadro abaixo que apresenta, a partir de determinados critérios, as características 

correspondentes em cada década destacada.  
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QUADRO 7 - CARACTERÍSTICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 
 

CRITÉRIOS DÉCADA de 40 DÉCADA de 50 DÉCADAS de 
60 e 70 

DÉCADA de 
80 

DÉCADA de 90 
até Hoje 

Distância 
professor-
aluno 

Dispersão 
geográfica 

Dispersão 
geográfica 

Dispersão 
geográfica 

Dispersão geográfica 
(ou não), possibilidade 
de aproximação 
mediatizada via rede 
telemática 

Aproximação 
mediatizada via 
rede telemática e 
Internet 

Instrumentos 
tecnológicos 

Textos 
impressos ou 
escritos à mão 

Predomínio da 
transmissão 
radiofônica e 
televisiva 

Textos escritos, 
rádio, TV, 
vídeo, fita 
cassete, 
computador 
(multimeios) 

Utilização conjugada 
de meios (telemática; 
multimídias) 
 

Utilização de 
multimeios. 
Predomínio do 
uso da WEB, (E-
mail e AVE) 

Flexibilidade 
espaço e 
tempo 

Flexibilidade de 
espaço.  
Prazos 
definidos 

Estudo livre 
e/ou em locais 
com recepção 
de rádio ou TV 

Flexibilidade de 
espaço 
Prazos pré-
definidos 

Flexibilidade de 
espaço e tempo 
Prazos flexíveis. 
 

Flexibilidade de 
espaço e tempo. 
Prazos 
negociados 

Informação e 
conhecimento 

Lógica 
transmissiva 

Lógica 
transmissiva 

Lógica 
transmissiva 

Possibilita a troca de 
informações e a 
construção de 
conhecimentos 

Tendência a troca 
de informações e 
a construção de 
conhecimentos 

Memorização 
ou processo 
de 
construção 
de idéias 

Foco na 
memorização 
dos conteúdos 

Foco na 
memorização 
dos conteúdos 

Memorização 
dos conteúdos 
transmitidos 

Oportuniza a 
construção de idéias 

Prioriza a 
construção de 
idéias 

Comunicação 
síncrona e/ou 
assíncrona 

Comunicação 
lenta e esparsa 
- assíncrona 

Unilateral e 
assíncrona 

Unilateral e 
assíncrona 

Comunicação síncrona 
e 
assíncrona (tendência) 

Comunicação 
síncrona e 
assíncrona 

Interação/Inte
ratividade 

Interação 
assíncrona 

inexistente Inexistente ou 
em alguns 
contatos 
presenciais com 
tutores 

Possibilidade de 
diálogo interativo 
síncrono ou 
assíncrono e 
encontros presenciais 

Aprendizagem 
com 
interatividade e 
diálogos 
interativos 
estudos 
presenciais  

Formação 
(massa ou 
personificada
) 

Formação em 
massa 

Formação em 
massa 

Formação em 
massa com 
apoio de tutores

Possibilidade de 
formação 
personalizada 

Formação 
personalizada 
com autonomia 
(tendência) 

Processo de 
Ensino 

Ensino via 
material 
impresso 
 

Ensino 
veiculado pelos 
meios de 
transmissão de 
informações 

Ensino via 
material 
impresso e/ou 
multimeios 
 

Ensinos via vários 
meios, considerando o 
aluno e suas 
necessidades 

Ensinos via 
vários meios, 
tendo como 
referência o aluno 
e suas 
necessidades 

Processo de 
aprendizage
m 

Auto – 
Aprendizagem 
individual 

Auto –instrução
individual 
 

Auto – instrução
individual/coletiv
a 

aprendizagem 
individual e/ou grupo. 
Possibilidade de 
interação e 
interatividade  

Aprendizagem 
construída na 
interação e com 
interatividade 

Avaliação Foco no 
resultado final 

Foco no 
resultado final 

Foco no 
resultado final 

Possibilidade de 
avaliação 
processual/formativa 

Tendência de 
avaliação 
processual/format
iva 

Papel do 
professor 

Produzir 
material escrito 

Produzir 
material 

Corrigir 
atividades pré-

Orientar atividades e 
tirar dúvidas dos 

Atender 
necessidades 
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audiovisual estabelecidas 
Tirar dúvidas 

alunos 
 

específicas dos 
alunos 

Proposta do 
curso 

Projetos 
instrucionais 

Projetos 
instrucionais 
 

Projetos 
instrucionais 

Adequação ao público-
alvo 
(possibilidade) 

Projeto adequado 
ao público alvo 
(tendência) 

Fonte: Preti (2000), Rumble (2000), Belloni (1999) e Saraiva (1996) 

 

1.1b Os Programas de EAD e a Legislação Brasileira 

No contexto da educação brasileira, os Programas de Educação a Distância 

foram por muito tempo cursos piloto; seu funcionamento não era considerado regular 

dentro do sistema de ensino. Com a promulgação da Lei 9394/96, que fixa as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação a Distância passou a ser uma 

alternativa regular e, regulamentada, deixou de pertencer ao elenco de projetos 

sempre designados como “experimentais”, ao sabor de momentâneas e autoritárias 

decisões políticas, tanto a favor quanto contra, sem qualquer respeito a resultados 

educacionais concretos (NETO, 2003).  

A realidade educacional brasileira demonstra que a EAD cresceu de forma 

significativa nos últimos anos, seja por conta dos avanços tecnológicos, seja como 

resultado das definições da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. 

Esta última, em seu artigo 80, incentiva o desenvolvimento da EAD e no Art. 87 

prevê a formação em serviço com a utilização de Programas de ensino a distância. 

Os artigos 52 e 62 por sua vez provocaram a necessidade da ampliação da EAD 

para atender a formação mínima exigida em todos os níveis de ensino.  

O artigo 52, no item II, exige que pelo menos um terço do corpo docente das 

instituições de ensino superior tenha titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, 

enquanto que o artigo 62 exige formação em nível superior para os docentes que 

atuam na educação básica admitindo como forma mínima a de nível médio, na 

modalidade normal. A impossibilidade de atender a essas demandas no tempo 
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estipulado, apenas por intermédio de cursos presenciais, tem provocado o 

aparecimento de vários projetos de educação a distância (ALVES e NOVA, 2003). 

Dessa forma, após a promulgação da LDB, a modalidade de 

ensino/educação a distância foi especificamente regulamentada com os decretos de 

nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que “regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 e 

dá outras providências”, o de nº 2.561, de 27 de abril de 1998 que modificou os Art. 

11 e 12 do decreto 2.494/98. A portaria 301/98 “estabeleceu os critérios para o 

credenciamento institucional dos cursos de EAD”. Esses dispositivos definiram a 

responsabilidade dos sistemas de ensino sobre a EAD: os sistemas estaduais e 

municipais podem credenciar o ensino fundamental e médio a distância, inclusive a 

educação de jovens e adultos e a educação profissional de nível técnico. Ao governo 

federal cabe a responsabilidade pelo credenciamento e recredenciamento dos 

cursos de educação profissional em nível tecnológico e de graduação a distância de 

qualquer sistema, enquanto que o oferecimento de disciplinas a distância em cursos 

presenciais foi regulamentado pela portaria nº 2.253/2001.  

Com a promulgação da LDB/96, como também com o Decreto nº 2.494/98 

que regulamentou a EAD, esta modalidade passou a ser mais respeitada; mesmo 

assim, faz-se necessário continuar analisando os avanços e recuos que a legislação 

brasileira preconiza. 

O Decreto nº 2.494/98, por exemplo, apresenta uma conceituação de 

educação a distância que merece ser destacada: 

 

Art. 1º Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a 
auto-aprendizagem, com mediação de recursos didáticos 
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes 
de informações, utilizados isoladamente ou combinados, e 
veiculados pelos diversos meios de comunicação. 
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Pode-se dizer que o Artigo 1º do decreto 2.464/98 restringe o conceito da 

EAD ao autodidatismo e enfatiza o processo de ensino através da transmissão de 

informações veiculadas pelos diversos meios de comunicação. 

No entanto, entende-se que os processos de ensino e aprendizagem não 

podem estar separados do processo de avaliação e que a relação necessária entre 

esses processos favorece a compreensão do processo de aprendizagem do aluno e 

permite ao professor refletir, adequar e reconstruir o processo de ensino.  

 

1.2 CONCEITOS BÁSICOS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Literalmente o conceito de EAD remeteria a qualquer modalidade de 
transmissão de informações e/ou construção de conhecimentos sem 
a presença simultânea dos envolvidos (ALVES e NOVA, 2003, p. 02). 

 

Na atualidade, toda e qualquer tentativa de conceituar a Educação a Distância 

nos remete a alguns conceitos básicos. Inicialmente, pretende-se distinguir os 

termos: Educação a Distância e Ensino a Distância. 

Neste trabalho, utilizaremos a expressão “Educação a Distância” em oposição 

à expressão “Ensino a Distância”. No “Ensino a Distância”, como o próprio nome diz, 

a ênfase está no ensino que é apenas parte do processo educativo. Geralmente, no 

ensino organiza-se uma série de atividades didáticas para ajudar os alunos a 

compreender áreas específicas do conhecimento (ciências, história, matemática). O 

ensino em EAD, tradicionalmente, tem se baseado na lógica da transmissão dos 

conhecimentos a alunos distantes que devem ser responsáveis em realizar sua auto-

aprendizagem isoladamente. O termo “Educação a Distância” retrata melhor os 

modelos de EAD que possibilitam a interrelação entre os processos de ensino e 

aprendizagem, possibilitando que os alunos possam discutir suas idéias e, assim, 

construir conhecimentos com o acompanhamento de professores e/ou tutores.  
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Na educação o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar todas as 
dimensões da vida, a encontrar nosso caminho intelectual, 
emocional, profissional, que nos realize e que contribua para 
modificar a sociedade que temos (MORAN, 2000, p. 12). 

 
 

A Educação a Distância, como já foi dito, tem sido comumente conhecida 

como situações e formas de ensino e aprendizagem, nas quais professores e alunos 

não estão normalmente juntos, fisicamente, como na sala de aula presencial. Então, 

a educação a distância é bem mais dependente da mediação tecnológica, porque a 

interação entre professor e alunos é indireta. No entanto, esta separação em relação 

ao espaço e/ou tempo pode ser mediada pelos mais variados meios tecnológicos: os 

correios, o rádio, a televisão, o vídeo, a videoconferência, o telefone, o fax, o 

computador, o CD-ROM, a Internet, as tecnologias telemáticas, enfim, as 

Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC. Os meios tecnológicos necessários 

nessa modalidade variam de acordo com o modelo do curso e a necessidade dos 

sujeitos envolvidos. 

A EAD pode desenvolver-se através de cursos totalmente a distância sem 

nenhum contato presencial entre professor-aluno, sendo toda interação por meio das 

tecnologias, enquanto que os cursos semipresenciais desenvolvem-se parte em sala 

de aula com apoio de professores/tutores e outra parte a distância utilizando as 

tecnologias. Há, também, cursos presenciais que são complementados com 

atividades fora da sala de aula, pela Internet (MORAN, 2003).  

Quanto à questão do espaço e tempo na Educação a Distância, nos cursos a 

distância, o tempo é flexível, possibilitando ao aluno adequar as situações pessoais, 

familiares, profissionais às exigências do curso, podendo, assim, realizar seus 

estudos no lugar de sua conveniência (escola, casa, trabalho, etc). No entanto, 

segundo Oliveira (2003), “a EAD não representa uma solução simples para quem 

não tem tempo para um curso presencial”. Nesse sentido, um curso na modalidade a 
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distância proporciona uma certa flexibilidade em relação ao espaço e não à falta de 

tempo. A flexibilidade de tempo em EAD significa que os prazos para os alunos 

reelaborarem seus trabalhos, com o acompanhamento dos professores e/ou tutores, 

devem ser negociados. 

Na EAD o aluno precisa desenvolver estudos com autonomia - a Educação a 

Distância pode atender aos alunos do ensino fundamental, médio, superior e da pós-

graduação, contudo, é mais recomendada para alunos adultos. “O modelo de 

aprendizagem a distância é mais apropriada a adultos com maturidade e motivação 

necessária à auto-aprendizagem e possuindo um mínimo de habilidade de estudo” 

(BELLONI, 1999, p. 40). Dessa forma, os alunos dos cursos na modalidade a 

distância devem ser orientados pelos professores e/ou tutores para que 

desenvolvam sua aprendizagem de forma autônoma, sendo capazes de gerir o seu 

próprio processo de aprendizagem, de apresentar suas dificuldades e avanços aos 

professores e/ou tutores e trocar experiências com seus colegas. 

A comunicação pode ser síncrona ou assíncrona. A comunicação síncrona 

ocorre simultaneamente, em tempo real, entre os sujeitos envolvidos no processo 

educativo, por meio do telefone, fax, teleconferência, Internet, outros, enquanto que 

a comunicação assíncrona não ocorre em tempo real, isto é, não é simultânea entre 

o educador e aluno, ocorrendo, geralmente, por meio da correspondência, dos 

vídeos, de material impresso distribuído, etc. 

É de fundamental importância diferenciar o conceito de interação e 

interatividade. A interação é uma ação recíproca entre dois ou mais sujeitos, que 

pode ser direta ou indireta (mediatizada por meio tecnológico); e a interatividade 

refere-se à atividade humana, do usuário, de agir sobre a máquina, e de receber em 

troca uma “retroação” (BELLONI, 1999). 
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A Interatividade refere-se à capacidade técnica de um equipamento, sistema 

de comunicação ou computação em possibilitar ao usuário interagir com dele. O 

conceito de Interatividade deve ser entendido não apenas como simplesmente 

acesso a qualquer software, jogo ou maquina eletrônica, mas no sentido qualitativo 

relativo à variedade, à riqueza e à natureza das intervenções. Desse modo, a 

interatividade deve ser entendida como um processo de permuta contínua das 

funções de emissão e recepção comunicativa, potencializada pelas características 

dos suportes tecnológicos (ALVES e NOVA, 2003). 

Para Silva, M. (2003), a verdadeira interatividade propicia que a construção 

do conhecimento se efetue como co-criação e não simplesmente transmissão. Para 

o autor um dos fundamentos da interatividade é a participação e intervenção. No 

entanto, participar não significa responder sim ou não ou escolher uma opção dada, 

significa modificar a mensagem. 

 

1.3 O PAPEL DO TUTOR 

 O corpo de tutores é fundamental na organização do Sistema de Educação a 

Distância, tendo em vista o seu papel de mediador entre os alunos e os materiais 

didáticos trabalhados e sua responsabilidade no acompanhamento e avaliação do 

processo ensino-aprendizagem. Como um dos sujeitos da EAD, cabe ao tutor o 

acompanhamento sistemático da aprendizagem do aluno e das condições 

pedagógicas e materiais do curso para que ocorra a aprendizagem (NEDER, 2002). 

Na perspectiva tradicional da modalidade a distância, era comum sustentar 

que o tutor dirigia, orientava, apoiava a aprendizagem dos alunos, mas não 

ensinava. No entanto, nas perspectivas pedagógicas mais atuais, alimentadas pelo 

produto de trabalhos de pesquisa no campo da didática, o docente cria propostas de 
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atividades para reflexão, apóia sua resolução, sugere fontes alternativas de 

informação e atividades alternativas, oferece explicações, favorece os processos de 

compreensão, isto é, guia, orienta, apóia, e nisso consiste o ensino do tutor. Nessa 

perspectiva o papel do tutor é muito mais complexo do que um simples dar apoio, 

cabe a ele favorecer o processo de construção dos conhecimentos pelos alunos, 

aproveitando as oportunidades dos contatos, sejam eles presenciais, por telefone, 

e/ou por Internet, para oferecer as orientações necessárias ao aprofundamento do 

tema em estudo e promover processos de reconstrução das dúvidas apresentadas 

pelos alunos. O tutor precisa entender o tema de estudo para detectar as falhas no 

material utilizado, buscar alternativas para solucionar os problemas dos alunos, 

favorecendo o acesso aos recursos bibliográficos e tecnológicos (MAGIO, 2001).  

Dentro de uma boa proposta de Educação a Distância que não prioriza, 

apenas, o autodidatismo, o tutor amplia sua função e pode assumir o compromisso 

de oferecer aos alunos uma formação básica em estratégias gerais de 

aprendizagem como: sugerir estratégias para análise das perguntas, formulação de 

hipóteses acerca de possíveis respostas, consulta a fontes bibliográficas, 

comparação de materiais diversos, busca de fontes e alternativas de informações 

tecnológicas, etc. Nesse sentido, a modalidade a distância pode superar a educação 

presencial que, em termos gerais, não tem contribuído de forma sistemática para 

ajudar que todos os alunos desenvolvam essas habilidades (Ibidem). 

Alguns ambientes virtuais dispõem até de um “tutor virtual” implícito nos 

sistemas de correção automática das auto-avaliações e avaliações. Esse tipo de 

tutor pode até oferecer orientações a respeito da resolução de exercícios e fazer 

sugestões de leitura e exercícios complementares. Entretanto, essas funções em 

sua totalidade são predeterminadas e não podem dar conta das problemáticas reais 
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e inesperadas que se apresentam no processo de acompanhamento da 

aprendizagem do aluno em qualquer curso, seja ele presencial ou a distância. No 

entanto, o tutor real, conforme a necessidade e metodologia do curso, pode 

encontrar-se conectado com grupo de alunos via meio eletrônico, pode realizar 

contatos eventuais por telefone ou fax, como também, estabelecer contatos 

presenciais com todos os alunos ou apenas com os que se encontram apresentando 

desempenho não satisfatório. 

Como diz Freire (1987), “se é verdade que ‘ninguém educa ninguém’, por 

outro lado, ‘ninguém se educa sozinho’”. A educação a distância precisa do tutor não 

apenas para realizar mediação acadêmica com o material didático e tecnológico. O 

tutor é um sujeito ativo do processo educativo, que interage com os alunos para que 

busquem (re)significar e (re)construir concepções e práticas pedagógicas. Daí a 

necessidade de um constante diálogo, de uma interlocução entre tutores, alunos e 

com os demais agentes educativos do curso (colegas, equipe pedagógica, 

especialistas, parceiros, etc). No desenvolvimento do curso, ele tem um papel 

fundamental no processo de aprendizagem do aluno, acompanhando como este 

estuda, as dificuldades apresentadas por eles, quando e onde o aluno busca 

orientação, como ele se relaciona com os colegas para estudo, se busca consultar 

bibliografia de apoio, se realiza as tarefas e exercícios propostos. Cabe, ainda, ao 

tutor nesse processo de acompanhamento, estimular, motivar e, sobretudo, 

contribuir para o aluno desenvolver a capacidade de organização das atividades do 

curso e a habilidade de manter um ritmo de estudo a distância. 
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1.4 OS DESAFIOS DA EAD 

  Surgem então alguns desafios para que a EAD obtenha êxito. O principal 

desafio que se coloca é a necessidade de se romper com o modelo de massificação 

de ensino para se explicitar em projetos de caráter mais locais e preocupados com o 

contexto, tomando por base as condições e possibilidades concretas das instituições 

e clientelas que venham a participar. 

Segundo Moran (2002), em EAD precisa-se equilibrar o planejamento e a 

flexibilidade. A flexibilidade refere-se em adaptar-se às diferenças individuais, o 

respeito aos diversos ritmos de aprendizagem e a integração das diferenças locais e 

regionais. 

Um bom curso a distância não valoriza só os materiais feitos com 
antecedência, mas como eles são pesquisados, trabalhados, 
apropriados, avaliados. Traça linhas de ação pedagógica maiores 
(gerais) que norteiam as ações individuais, sem sufocá-las. Respeita 
os estilos de aprendizagem e as diferenças de estilo de professores 
e alunos. Personaliza os processos de ensino-aprendizagem, sem 
descuidar o coletivo. Permite que cada professor, monitor, encontre 
seu estilo pessoal de dar aula, onde ele se sinta confortável e 
consiga realizar melhor os objetivos, com avaliação contínua, aberta 
e coerente (MORAN, 2002, p. 02). 
 

Assim sendo, um bom programa de estudos para a educação a distância 

revela conteúdos atualizados e adota novas metodologias mais participativas e 

interativas, incentiva e desenvolve reflexões entre professor/aluno e aluno/aluno. 

Conta, ainda, com professores preocupados com a compreensão dos estudantes, 

estejam eles em um espaço público ou diante de um computador. Docentes que 

pesquisam em sua área, ao mesmo tempo em que manifestam verdadeira 

preocupação em favorecer os processos de aprendizagem (LITWIN, 2001). 

 Dessa forma, a EAD como uma modalidade de organização e 

desenvolvimento de currículo educacional não deve ser reduzida apenas a questões 

metodológicas ou a possibilidade de uso das Tecnologias da Informação e 
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Comunicação (TIC). Deve ser vista como parte de um projeto político que vincule a 

educação com a luta por uma vida pública na qual o diálogo, a tolerância e o 

respeito à diferença sejam entendidos como direitos e condições essenciais na 

construção de uma sociedade mais justa e democrática. Isso implica em adotar 

princípios e concepções de educação que possibilitem aos sujeitos da ação 

educativa compreenderem criticamente a realidade social em que se inserem, com 

vistas a uma participação mais humana nessa realidade. Tudo isso indica uma 

compreensão de educação não só voltada para a transmissão e a transferência de 

conhecimentos, mas em processos educativos que estimulem os sujeitos a serem 

atuantes no processo de construção do conhecimento, principalmente quando se 

tem presente que o mundo contemporâneo, em que o conhecimento evolui de forma 

incontrolável exige uma educação voltada para a autonomia do aprendiz, o que 

implica uma metodologia do aprender a aprender (NEDER, 2002). No entanto, vale 

ressaltar que o aprender a aprender a que nos referimos não diz respeito apenas a 

formar alunos autodidatas, mas sim sujeitos capazes de interagir com seus 

professores e/ou tutores, colegas e com a sociedade de um modo geral, sendo 

assim, o construtor ativo de sua cidadania. 

Vale ressaltar que nos cursos de educação a distância, do mesmo modo que 

em um curso presencial, encontram-se docentes que escrevem os programas, os 

guias, as atividades e que selecionam os textos ou a bibliografia. Nesse sentido, 

uma proposta de educação a distância necessariamente ultrapassa o simples 

colocar materiais instrucionais e tecnológicos à disposição do aluno distante. Exige 

atendimento pedagógico e utilização de meios tecnológicos capazes de promover a 

essencial relação professor/aluno apesar da distância geográfica existente entre eles 

(SARAIVA, 1996). 
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A comunicação constitui-se, assim, um dos elementos centrais na EAD, tendo 

em vista, sobretudo, a relação professor/aluno, que não se estabelece face a face, 

mas sim pela mediação de textos, veiculados pelas tecnologias da informação e 

comunicação. Dentre os elementos indispensáveis para suprir essa “não 

presencialidade” garantindo a interlocução entre os sujeitos da prática educativa 

está a organização dos materiais didáticos, o processo de comunicação, o serviço 

de orientação (tutores), o uso de tecnologias, etc. São os materiais didáticos 

consubstanciados em textos que oportunizarão o diálogo, a interlocução entre os 

professores, os estudantes e os tutores (NEDER, 2002). 

Contudo, não nos serve qualquer tipo de EAD; um curso ou programa de 

Educação a Distância exige definição de critérios e princípios coerentes com uma 

proposta de qualidade não apenas técnica, mas também social e humana. Temos 

visto que no Brasil pela ausência de uma efetiva política pública no campo 

educacional, a EAD tem sido uma das estratégias utilizadas por alguns Estados para 

diminuir os custos na educação básica, mediante pacotes, não como meio auxiliar 

de ensino, mas como política, na educação fundamental e no ensino médio.  

 
A Educação a Distância, quando gratuita e como meio de ampliação 
e reforço do processo de ensino/aprendizagem é um recurso 
importante e irrecusável. Mas, quando é mecanismo de diminuir 
custos, transforma-se numa pobre educação para as populações 
pobres (FRIGOTTO, 2002, p. 61). 

  

 Portanto, um olhar reflexivo sobre a proposta pedagógica de um curso seja 

ele presencial ou a distância nos remete aos princípios e concepções que definem 

seus processos de ensino/aprendizagem e da avaliação da aprendizagem do curso 

ou programa, revelando, assim, o comprometimento da proposta com a qualidade 

social do curso. 
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2.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 
É necessário colocar a avaliação em questão, para poder transformá-la 

(VASCONCELOS, 2000, p. 18). 

 

No sentido geral, sabe-se que avaliar faz parte de toda ação humana. No 

processo educativo, ela é indispensável principalmente em se tratando de propostas 

que objetivam a formação de cidadãos. A avaliação pode ser realizada em vários 

aspectos: avaliação institucional, avaliação dos sistemas de ensino, avaliação de 

programas e projetos educacionais. No entanto, no âmbito deste trabalho, o objeto 

de análise é a avaliação da aprendizagem do aluno. Sabe-se que é um tema muito 

polêmico e a literatura que discute a avaliação da aprendizagem, em geral, 

apresenta argumentos contraditórios, causando assim muitas controvérsias. 

Habitualmente, quando se fala em avaliação da aprendizagem é muito 

comum, ainda, se pensar nos resultados obtidos pelos alunos. Na realidade 

educacional brasileira, os professores, administradores, pais e os próprios alunos 

concebem a avaliação da aprendizagem como um mero instrumento para avaliar o 

grau de alcance de cada aluno em relação a determinados objetivos previstos nos 

diversos níveis de ensino. A forma como a avaliação da aprendizagem vem sendo 

desenvolvida, pelo seu caráter sancionador, estabeleceu uma dinâmica que faz com 

que o objetivo básico do aluno não seja dar a conhecer suas dificuldades para que o 

professor possa ajudá-lo, mas, ao contrario é apresentar o que ele já sabe, o 
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produto do ensino e não seu processo com avanços e retrocessos. No entanto, o 

verdadeiro objetivo da avaliação deve ser conhecer para ajudar (ZABALA, 1998). 

A forma como a avaliação da aprendizagem tem sido tradicionalmente tratada 

em cursos normais, presenciais é preocupante. O estudo da sistemática de 

avaliação de um curso de formação de professores em exercício, na modalidade a 

distância, torna-se urgente uma vez que ela pode reproduzir a prática docente já 

problemática no modelo presencial. Desse modo, neste capítulo, com base nos 

teóricos que discutem avaliação da aprendizagem, apresentam-se os princípios 

teóricos que regem uma avaliação processual, contínua e flexível e como se 

desenvolvem as funções diagnóstica, formativa e somativa no processo avaliativo, 

no sentido de melhor analisar os pressupostos teóricos que subjazem o processo de 

avaliação do PROFORMAÇÃO. 

 

2.2 AVALIAÇÃO A FAVOR DA SELEÇÃO OU DAS APRENDIZAGENS 

 A avaliação ainda está entre duas lógicas: classificatória ou formativa, embora 

alguns educadores sonhem com uma avaliação puramente formativa que favoreça o 

acompanhamento das aprendizagens dos alunos.  

Contudo, a avaliação escolar tem sido, comumente, associada a padrões de 

excelência, em função dos quais se decide a progressão dos alunos. Dessa forma, 

os alunos são, geralmente, comparados e depois classificados em virtude de alguns 

padrões de excelência pré-definidos. 

Nesta perspectiva, no decorrer do ano letivo, as atividades, os trabalhos, as 

provas servem, em geral, para informar ao professor a posição de um aluno no 

grupo ou sobre sua distância ao padrão de excelência estabelecido do que sobre o 

seu real desenvolvimento, seus conhecimentos e competências. Assim sendo, as 
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tarefas e as provas informam se o aluno é melhor ou pior que seus colegas. As 

notas atribuídas em nenhum instrumento é decisiva, mas sua adição e acúmulo 

prefiguram o resultado final, ou seja, a classificação escolar e a conseqüente 

seleção para o mundo do trabalho (PERRENOUD, 1999). 

 No entanto, a avaliação não deve ter um fim em si mesma, por isso é preciso 

analisar em que situação ela está classificando e selecionando e quando está se 

desenvolvendo ao longo dos processos de ensino e aprendizagem através de um 

acompanhamento constante capaz de favorecer a aprendizagem de todos os 

alunos. 

  

2.2.1 Avaliação classificatória e seletiva 

A avaliação como julgamento de resultados finais é considerada por 

Hoffmann (1995) como uma compreensão equivocada que passa a ser exercida 

como uma função classificatória e burocrática, onde se persegue um princípio claro 

de descontinuidade, de segmentação do conhecimento. Nesse sentido, a avaliação 

classificatória caracteriza-se por registros bimestrais, trimestrais ou semestrais 

estabelecidos por meio de tarefas e provas periódicas desvinculadas de sua razão 

de ser, num processo que considere a construção do conhecimento do aluno. Essas 

classificações periódicas, terminais, geralmente não são acompanhadas de uma 

reflexão sobre os erros e acertos do processo de aprendizagem do aluno e impedem 

que professores e alunos estabeleçam uma relação de interação a partir da reflexão 

conjunta sobre o trabalho do professor e o desempenho do aluno nos processos de 

ensino e de aprendizagem.  

Na perspectiva classificatória, há uma grande preocupação do professor com 

a precisão e a justiça na atribuição de resultados sobre o desempenho do aluno, 
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tratando a avaliação como um simples procedimento de aplicação de instrumentos 

de verificação. Desse modo, a avaliação resume-se a um momento definido do 

processo educativo, ocorrido a intervalos estabelecidos e exigidos burocraticamente, 

ou seja, reduzem a avaliação a uma prática de registro de resultados acerca do 

desempenho do aluno em um determinado período do ano letivo.  

 Enfim, a prática avaliativa classificatória é concebida como julgamento de 

resultados pré-determinados e baseia-se na autoridade e respeito unilateral do 

professor. Traz também a idéia de que “tudo pode ser medido”, sem se dar conta de 

que muitas notas são atribuídas aos alunos arbitrariamente. 

 
Julgo que conceber e nomear o 'fazer testes', o 'dar notas', por 
avaliação é uma atitude simplista e ingênua! Significa reduzir o 
processo avaliativo, de acompanhamento e ação com base na 
reflexão, a parcos instrumentos auxiliares desse processo, como se 
nomeássemos por bisturi um procedimento cirúrgico (HOFFMANN, 
1995, p. 54). 
 

2.2.2 Avaliação formativa 

Oposto a isto, uma avaliação a serviço das aprendizagens é necessariamente 

formativa. Comumente, a avaliação formativa tem sido compreendida em relação ao 

grande grupo e sua ação tem sido planejada em função do ensino e da distribuição 

dos resultados mais do que das trajetórias de cada aluno. No entanto, uma 

verdadeira avaliação formativa após a realização do diagnóstico inicial organiza o 

planejamento para realização de uma intervenção diferenciada, comprometida com a 

construção do conhecimento do aluno de forma autônoma. Desse modo, há uma 

regulação contínua das intervenções e das situações didáticas (PERRENOUD, 

1999). 

 Nessa perspectiva pedagógica o aluno é concebido como um ser participativo 

que constrói seu próprio conhecimento. Desse modo, as intervenções devem ser 
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realizadas não através de exercícios que objetivem apenas treinar os alunos a evitar 

o erro. As situações didáticas precisam apresentar situações problema desafiadoras 

em que o aluno possa apresentar sua capacidade criativa e o seu nível de 

compreensão do conhecimento em processo. Considerando também as diferenças e 

níveis de aprendizagem dos alunos, as intervenções devem ser desenvolvidas de 

forma constante ao longo dos processos de ensino e de aprendizagem, 

possibilitando fornecer informações para regulação do trabalho do professor e do 

aluno (SILVA, J., 2003). 

Contudo, um tipo de avaliação formativa que se preocupa apenas em regular 

as atividades realizadas pelo aluno e saber se ele dominou o exercício que o 

professor orientou, passo a passo, não garante que a aprendizagem realmente se 

efetivou, porque todas as iniciativas foram sugeridas pelo professor, todos os erros 

foram prevenidos ou corrigidos muito rapidamente, todos os obstáculos 

ultrapassados sob vigilância do professor. Dentro desse contexto, nem toda 

interação e/ou intervenção pode ser considerada como um procedimento de 

avaliação formativa. 

Considera-se formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se 

desenvolver integralmente de forma autônoma. Nesse caso, o professor desenvolve 

uma observação formativa constante e intencional que permite orientar as 

aprendizagens em desenvolvimento sem a preocupação de classificar, certificar e 

selecionar. 

Segundo Perrenoud (1999), num modelo de intervenção diferenciada não 

cabe a realização de regulações para remediar os problemas de aprendizagem, 

trabalhando as mesmas noções e habilidades com novas explicações, exercícios e 

provas. A avaliação formativa precisa estar relacionada com processos de ensino e 
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aprendizagem que valorizam a participação e a construção do conhecimento pelo 

aluno. Contudo, muitas vezes, as pedagogias com perspectivas construtivistas são 

desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem e no momento avaliativo 

correspondem ao modelo clássico de avaliar priorizando o ensino, a aplicação de 

testes e o reforço. No reforço, em geral, o professor e o aluno estão preocupados em 

obter bons resultados nas tarefas treinadas, mais do que nas verdadeiras 

aprendizagens a serem construídas. Tudo isso ocorre porque a avaliação formativa 

foi por muito tempo associada à imagem de um teste de critérios, que se aplica após 

um período de aprendizagem, acompanhado de remediações (reforço) para que os 

alunos dominem todos os conhecimentos planejados. 

Portanto, uma avaliação verdadeiramente formativa exige que os professores 

tenham espaço de negociação para flexibilizar o tempo, o horário e até o programa 

do curso. Não basta ser adepto da idéia de avaliação formativa; para sua efetivação 

o professor precisa estabelecer uma relação próxima com o aluno e construir seus 

próprios meios de observar e acompanhar, interpretar e decidir a forma de intervir no 

processo de aprendizagem. A avaliação formativa não pode continuar privilegiando a 

realização de provas que só sancionam os erros sem buscar os meios para 

compreendê-los e retrabalhá-los. A avaliação formativa precisa forjar seus próprios 

instrumentos, elaborando testes criteriosos, descrição de modo analítico do nível de 

aquisição dos conhecimentos do aluno, observações dos métodos de trabalho, dos 

procedimentos e dos processos intelectuais dos alunos. 

Afinal, como diz Paulo Freire (1996, p. 15), “formar é muito mais do que 

puramente treinar o educando no desempenho de destrezas”. 

Na mesma perspectiva da avaliação formativa, a favor das aprendizagens, 

encontra-se a concepção de avaliação mediadora. 
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2.2.3 Avaliação mediadora 

  A avaliação na perspectiva mediadora para Hoffmann (1995) é a reflexão 

transformada em ação. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade e o 

acompanhamento, passo a passo, do educando, na sua trajetória de construção do 

conhecimento. Um processo interativo através do qual educandos e educadores 

aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade escolar no ato próprio da avaliação 

(HOFFMANN, 1995).  

Ocorre, assim, o que a autora denomina de Avaliação Mediadora no sentido 

do desenvolvimento máximo possível da aprendizagem do aluno, delimitando o 

ponto de partida sem, no entanto, padronizar o ponto de chegada, ou seja, o 

resultado final. 

Nessa perspectiva conceitual, os erros e as dúvidas dos alunos são 

considerados altamente significativos e são eles que permitirão ao professor 

observar e investigar como o aluno se posiciona diante do mundo ao construir sua 

aprendizagem. Nessa concepção, avaliar é dinamizar oportunidades de ação, 

reflexão, num acompanhamento permanente do professor, que incentiva o aluno a 

novas questões, a partir das respostas formuladas. Nesse contexto, a avaliação 

deixa de ser um momento terminal do processo educativo para se transformar na 

busca incessante de compreensão das dificuldades do aluno e na dinamização de 

novas oportunidades de ensino e aprendizagem. 

Desse modo, a ação avaliativa é considerada complexa e o processo 

educativo desenvolve-se a partir da análise das hipóteses iniciais formuladas pelo 

aluno, de suas ações e expressões, correspondente à avaliação inicial. Assim, os 

processos mediadores objetivam orientar e incentivar os alunos à produção criativa e 

diferenciada, aproveitando suas dúvidas e idéias e relacionando-as com os objetivos 
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e as questões propostas pelo professor, de forma que oportunize novas vivências, 

leituras e/ou procedimentos enriquecedores ao tema em estudo. Neste sentido, a 

avaliação desenvolve-se a partir da análise das produções dos educandos frente às 

situações desafiadoras nas diferentes áreas do conhecimento. Suas perguntas e 

respostas representam tentativas de apropriar-se dos conhecimentos necessários à 

aprendizagem efetiva, ocorrendo assim uma avaliação mediadora, ou seja, 

formativa. 

Dentro desse contexto, o acompanhamento pelo professor das tarefas 

realizadas pelos alunos em todos os graus de ensino é de grande importância, mas 

esse acompanhar abandona o significado atual de retificar, reescrever, sublinhar, 

apontar erros e acertos e se transforma numa atividade de pesquisa e reflexão sobre 

as soluções apresentadas pelo aluno, anotando respostas diferentes, questões não 

respondidas. Esse acompanhamento ativo do processo de construção do aluno 

subsidiará o processo educativo, intermediando entre uma determinada tarefa e as 

que lhe sucedem, no sentido de favorecer e observar os avanços na construção do 

conhecimento (HOFFMANN, 1995). 

A avaliação formativa e/ou mediadora pode ser considerada, também, como 

processual e contínua. 

 

2.2.4 Avaliação processual e contínua 

A avaliação processual deve ser contínua para que possa auxiliar o aluno no 

processo de ensino e aprendizagem. A avaliação realizada em processo é aquela 

que ajuda o aluno a construir o seu conhecimento. Como diz Vasconcelos (2000, p. 

58), “avaliar o processo e não o produto, ou melhor, avaliar o produto no processo”. 

Nessa perspectiva, a avaliação vem sendo discutida como 
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um processo amplo que vai desde a apreensão dos pontos de 
partida - avaliação diagnóstica, passando pelo acompanhamento 
intenso no decorrer do processo – avaliação formativa, até a busca 
dos pontos de chegada (resultados) e sínteses provisórias – 
avaliação somativa (LUIS, 2003, p. 38). 

 

Nesse sentido, a distinção das diferentes fases ou funções de um processo 

avaliativo processual é objeto de análise de vários teóricos. Segundo Zabala (1998), 

ao se observar as diferentes fases do processo de forma que permita conhecer qual 

a situação de partida, o que o aluno já sabe, está se realizando a avaliação inicial; 

o conhecimento de como cada aluno aprende ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem, para se adaptar o planejamento às novas necessidades, é a 

avaliação reguladora, ou seja, formativa; o conhecimento dos resultados obtidos 

designa-se de avaliação final. O autor propõe, ainda, como avaliação somativa o 

conhecimento e a avaliação de todo o percurso do aluno. A compreensão global do 

processo ele denomina avaliação integradora. 

Na mesma linha, Luckesi (1998) define que a avaliação processual é 

essencialmente diagnóstica. Esta fase ou função corresponde ao que Zabala (1998) 

chama de avaliação inicial, e precisa ser realizada como um instrumento auxiliar da 

aprendizagem e não um simples instrumento de classificação, aprovação e 

reprovação. Nessa perspectiva, a avaliação é diagnóstica no sentido de 

compreender o estágio de aprendizagem que se encontra o aluno, e tem em vista 

tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo 

de aprendizagem. Assim, realiza-se a avaliação formativa. 

Nesse sentido, a avaliação processual é flexível, pois se desenvolve 

respeitando os processos de ensino e aprendizagem e não se dá num vazio 

conceitual, mas sim dimensionada por modelo teórico de homem, de mundo, de 

educação e de conhecimento (LUCKESI, 1998).  
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Desse modo, o processo de avaliação revela uma determinada opção por um 

projeto de sociedade; caso seja baseado na lógica de mercado, a educação é meio 

de formação de produtores e consumidores e o papel da escola é reduzido em 

apenas treinar para o mercado e selecionar os mais competentes. Nesse caso, o 

processo avaliativo assume o papel de classificar e localizar os indivíduos nas 

hierarquias de excelências (PERRENOUD, 1999). 

No entanto, a opção por um projeto de sociedade libertador e que busca a 

humanização dos cidadãos, conseqüentemente a opção pedagógica será por um 

processo educacional que trata da formação humana mais ampla. Essa escolha 

exige a superação do paradigma educacional centrado no ensino, na qual a escola 

ensina de forma linear e uniforme, ficando a sorte dos alunos aprenderem (SILVA, 

J., 2003). Nesse sentido, o processo avaliativo é centrado nas aprendizagens e 

desenvolve-se numa perspectiva formativa e/ou mediadora. 

Conclui-se que uma avaliação que se propõe em ser processual, contínua e 

flexível deve estar relacionada aos processos de ensino e aprendizagem de modo 

que favoreça o acompanhamento sistemático das ações do professor e do aluno, 

cumprindo assim sua função formativa e/ou mediadora. Assim, observa-se que a 

maioria dos teóricos que discutem avaliação da aprendizagem prioriza os aspectos 

qualitativos da avaliação. 

Uma avaliação, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os aspectos 

quantitativos do desempenho do aluno, é a que propõe a Lei nº 9.394/96, de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB. Conforme Hoffmann (2003), o 

entendimento do termo qualitativo proposto na LDB nem sempre tem sido bem 

interpretado, porque a avaliação qualitativa assumiu sentidos diferentes ao longo 

dos anos. Nos anos 70, por influência da teoria de Benjamin Bloon, a avaliação 
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qualitativa só era possível em relação aos domínios atitudinais e comportamentais e 

os aspectos quantitativos, como os domínios cognitivos, ficavam restritos à 

contagem de pontos obtidos pelos alunos em testes e provas. Com as contribuições 

das teorias construtivistas e sócio-interacionistas, algumas concepções de avaliação 

qualitativa foram questionadas e algumas práticas ficaram sem sentido e, desse 

modo, entende-se atualmente que os dados qualitativos e quantitativos devem ser 

trabalhados de forma complementar, permitindo uma avaliação global do 

aprendizado do aluno. 

O qualitativo ampliou seu sentido na necessidade de realizar uma avaliação 

descritiva que se empenha em saber o que o aluno atingiu, como atingiu, quais as 

dificuldades encontradas e o que precisa ser feito para cada aluno demonstrar os 

seus avanços e dificuldades na aprendizagem. Assim sendo, as tarefas, os 

exercícios não têm, simplesmente como objetivo, assinalar os acertos ou erros, mas 

há uma análise qualitativa das respostas, considerando a construção do 

conhecimento como algo inacabado, sempre em construção, registrando os 

aspectos construídos e os que se encontram em construção (HOFFMANN, 2003). 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM EAD NA PERSPECTIVA LEGAL 

A Lei 9394/96-LDB adota como princípio a avaliação em processo. No item 

V do Art. 24, referente à educação básica, a Lei estabelece que 

 
a avaliação deve ser contínua e cumulativa do desempenho do 
aluno, como prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 
eventuais provas finais. 
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Destaca-se o trecho “eventuais provas finais” para frisar que a LDB 

preconiza que os resultados devem ser cumulativos ao longo do período com 

prevalência dos aspectos qualitativos. 

Em relação à Educação a Distância, a mesma Lei em seu Artigo 80, § 2º, 

estabelece que “a União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 

registros de diplomas relativos a cursos de Educação a Distância”. 

A possibilidade de exames ou provas finais presenciais no processo ou finais 

torna-se obrigatória para educação a distância nas deliberações do Conselho 

Nacional de Educação, sobretudo nas Resoluções referentes às Diretrizes 

Curriculares da Educação de Jovens e Adultos (Resolução nº 1, de 5 de julho de 

2000, da Câmara de Educação Básica). Ela estabelece que em cursos a distância a 

certificação de conclusão só ocorrerá via exame presencial ao estabelecer no Art. 

10: 

 
no caso de cursos semi-presenciais e a distância, os alunos só 
poderão ser avaliados, para fins de certificação de conclusão, em 
exames supletivos presenciais oferecidos por instituições 
especificamente autorizadas, credenciadas e avaliadas pelo poder 
público, dentro das competências dos respectivos sistemas, 
conforme a norma própria sobre o assunto e sob o princípio do 
regime de colaboração. 
 

Esta norma do Conselho Nacional de Educação parece voltar no tempo e 

considerar EAD um dos meios informais de adquirir conhecimentos e habilidades, 

como se a proposta pedagógica do curso não fosse suficientemente qualificada para 

definir e desenvolver a avaliação no processo e mostrar que nesta modalidade é 

possível verificar, acompanhar e avaliar a capacidade de construir e reconstruir o 

conhecimento, de aplicar conhecimento às soluções de problemas, de praticar ações 

e procedimentos, de manifestar atitudes e comprometimento com valores (NETO, 

2003). 
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A opção em manter a experiência do presencial como garantia de verificação 

e avaliação, em detrimento de utilizar meios capazes de realmente superar a 

distância, pode comprometer os objetivos e características da educação a distância, 

como também, desprezar alternativas que atendam melhor a especificidade do curso 

a distância. 

 

2.4 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM EAD 

Conforme Picanço (2003), a educação a distância tem separado a avaliação 

da aprendizagem dos processos de ensino e aprendizagem, adotando modelos 

vigentes para educação presencial, como intuito de controlar o processo de 

certificação dos cursos, evitando possíveis fraudes quanto ao reconhecimento da 

aprendizagem “adquirida” pelo aluno. Assim, apesar do curso ser a distância, a 

avaliação é presencial, representando um momento de ruptura com o processo 

educativo em desenvolvimento mediado por tecnologias. Esta separação da 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem na EAD acaba não considerando 

aspectos que caracterizam a modalidade. Em primeiro lugar, não considera a 

flexibilidade de espaço, uma vez que os exames devem ser prestados 

presencialmente. Não considera, também, a flexibilidade de tempo, uma vez que os 

alunos devem sincronizar seu ritmo de estudo aos prazos definidos para 

apresentação dos resultados dos processos de aprendizagem, sem contar, ainda, 

que na prática avaliativa a forma como os alunos expressam suas aprendizagens 

tem sido, prioritariamente, através da linguagem escrita (lápis e papel) não 

considerando, assim, outras formas de linguagem e mídias disponíveis nos sistemas 

de EAD. No entanto, a evolução crescente e acelerada das tecnologias implica num 

movimento que a cada dia diminui a distância entre ações de receber, tratar e tomar 
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decisões. Com isso, vivemos em um momento de negociação e de reconhecimento 

do estado de integração dos sujeitos, em uma rede de relações que inclui 

informações, tecnologias e pessoas, surgindo, assim, novas formas de acompanhar 

e avaliar o processo de aprendizagem do aluno. 

Mesmo assim, ainda é marcante o sentimento de insuficiência das teorias da 

avaliação frente aos desafios postos à EAD, levando-nos a questionar: como deve 

ser avaliado o processo de aprendizagem do aluno que se encontra separado 

fisicamente do professor? (PICANÇO, 2003). 

Contudo, a autora aponta que a avaliação a distância pode ser desenvolvida 

ao longo do processo; pode ser diversificada, pois oferece muitos ambientes de 

interação e oportuniza a realização da auto-avaliação para os estudantes que se 

encontram interessados em conhecer o seu próprio rendimento. Portanto, deve-se 

considerar o potencial implícito na Educação a Distância, pelo que essa modalidade 

provoca em termos de reflexão sobre o sentido da educação e dos novos modos de 

construção e avaliação do conhecimento. 

Neste sentido, nosso estudo busca descrever e compreender como ocorre a 

avaliação do curso a distância PROFORMAÇÂO, na perspectiva de contribuir para a 

resposta a esta questão. 
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3.1 PROFORMAÇÃO - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 

EXERCÍCIO 

 
Neste capítulo descreve-se o que é, como funciona e o que propõe o 

Programa de Formação de Professores em Exercício – PROFORMAÇÃO. Trata-se 

de um curso em nível médio, com habilitação em magistério, na modalidade de 

ensino a distância, com duração de dois anos. Ele é destinado aos professores sem 

habilitação mínima, que atuam nas quatro séries iniciais do ensino fundamental, com 

maior incidência em zona rural das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Este 

Programa é oferecido pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de 

Educação a Distância (MEC/SEED), em convênio com a Secretaria Estadual de 

Educação e as Prefeituras interessadas que têm, ainda, em seu quadro funcional, 

professores sem habilitação mínima e que atuam nas séries iniciais do ensino 

fundamental. 

 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O PROFORMAÇÃO surgiu após a promulgação da Lei 9394/96 Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira, para atender a demanda dos professores que não 

apresentavam a formação específica e nem a titulação exigida pela LDB, conforme o 

artigo 62: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. 
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Assim, para atender a demanda dos professores em exercício sem habilitação 

em magistério surgiu o PROFORMAÇÃO, único Programa da SEED/MEC com 

formato de curso em nível médio que oferece certificação e habilita em magistério os 

professores que exercem atividades docentes nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental e classes de alfabetização. 

Em Pernambuco, a primeira turma do PROFORMAÇÃO teve início em janeiro 

de 2000 e término em dezembro 2001 e contou com a participação de 106 

municípios e 1.747 professores cursistas. A segunda turma do Programa, que teve 

início em julho de 2002 e término em julho de 2004, teve a participação de 13 

municípios e 69 professores cursistas. Com 199 professores cursistas, a terceira 

turma teve início em julho de 2004 e tem seu término previsto para julho 2006. 

 

3.3 CONCEPÇÃO OFICIAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO PROFORMAÇÃO 

O Guia Geral do Programa conceitua a Educação a Distância como uma 

modalidade de educação que se caracteriza pelo fato do aluno e professor não se 

encontrarem em situações usuais de sala de aula, mencionando como as principais 

características e vantagens da EAD os itens destacados a seguir. 

 
- A flexibilidade que oportuniza ao aluno estudar independente do 

local onde se encontra; 
- O ensino a distância que promove a igualdade de oportunidades; 
- A aprendizagem torna-se mais significativa e interessante, porque 

ocorre em um contexto da vida real; 
- No ensino a distância existe uma divisão de trabalho entre 

aqueles que elaboram os materiais e aqueles que ajudam os 
alunos a utilizá-los; 

- A equipe de elaboração seleciona o conteúdo, a partir da vasta 
quantidade de informação de cada campo do conhecimento, 
organiza-o em módulos e unidades lógicos e inteligíveis, 
apresentando-os do modo a tornar a aprendizagem mais fácil; 

- Permite que o material de excelente qualidade elaborado por 
especialistas chegue a muitos alunos. Esse material pode ser 
disponibilizado para todos eqüitativamente; 

- Apesar do investimento financeiro para produção do material e 
implementação ser grande, quando o número de alunos também 
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é grande, o custo médio é mais barato do que os métodos 
convencionais (CUNHA, 2002, p.14-15). 

 
 

Apesar do PROFORMAÇÃO desenvolver-se a partir do ano 2000, percebe-se 

que ele apresenta características de modelos desenvolvidos nas décadas de 40 e 

nas décadas 60-70, em que os materiais auto-instrucionais eram distribuídos para 

grande número de alunos dispersos geograficamente e a formação profissional 

dependia dos estudos dirigidos e da qualidade do material impresso. Nesse modelo, 

havia flexibilidade de espaço, mas os prazos eram pré-definidos. A transmissão de 

conteúdos era, principalmente, via material impresso produzido por especialistas 

que, em sua maioria, não conheciam a realidade e as problemáticas do público alvo 

a ser atendido. 

 

3.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROFORMAÇÃO 

No quadro 8, observa-se a estrutura do PROFORMAÇÃO. Trata-se de uma 

organização hierárquica, onde a SEED/MEC através da Coordenação Nacional do 

PROFORMAÇÃO-CNP cria e distribui os materiais auto-instrucionais, os 

instrumentos de estudo e de avaliação e avalia o Programa; as Secretarias 

Estaduais de Educação gerenciam em seus estados, enquanto secretarias 

municipais, através dos tutores, executam. 

QUADRO 8 - Estrutura organizacional do PROFORMAÇÃO 

 

 

 

   

I - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA -SEED/MEC 
COORDENAÇÃO NACIONAL DO PROFORMAÇÃO-CNP 

 

 

II - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA -SEDUC 
Equipe Estadual de Gerenciamento do PROFORMAÇÃO (EEG) 

Agências Formadoras - AGF 
     

III - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Equipe de Tutores 

Turma de professores cursistas 
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Dessa forma, a Coordenação Nacional do Programa – CNP/SEED/MEC (I) é 

responsável pela formulação, elaboração, implantação, implementação, 

monitoramento e avaliação do Programa e pela articulação política e institucional em 

âmbito nacional. 

 A Equipe Estadual de Gerenciamento – EEG/SEDUC (II) é responsável pela 

coordenação e monitoramento dos trabalhos desenvolvidos pelo PROFORMAÇÃO 

no âmbito dos Estados, articulando as ações entre a Coordenação Nacional e as 

Agências Formadoras – AGF. 

As Secretarias Municipais de Educação (III) são responsáveis em prover as 

condições necessárias para o funcionamento do Programa (CUNHA, 2002). 

As Agências Formadoras – AGF fazem parte de estrutura pedagógica e 

administrativa de Escolas Estaduais com curso Normal Médio. São ambientes 

equipados com TV, vídeo e antena parabólica, fax e linha telefônica. Dispõem, 

também, de computadores ligados à Internet para o Coordenador e os Professores 

Formadores implementarem o Sistema de Informações do PROFORMAÇÃO, um 

banco de dados monitorado pelo MEC/SEED/PROFORMAÇÃO (PERNAMBUCO, 

2000). Cada AGF é formada por uma equipe composta por um coordenador e seis 

Professores Formadores de cada área temática do curso. 

O fluxo de informações entre a Coordenação Nacional do PROFORMAÇÃO-

CNP e as outras instâncias de gerenciamento do Programa é constante com a 

Equipe Estadual de Gerenciamento-EEG e as Agências Formadores-AGF, através 

de e-mail, telefone e fax. A EEG, por sua vez, em contato direto com as AGF, 

responde às solicitações da CNP. 

Aos tutores cabe realizar encontros quinzenais e visitas mensais para 

observar o desempenho da prática pedagógica dos cursistas, conforme 
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competências pré-estabelecidas, devendo pontuar e registrar no Formulário de 

Avaliação Mensal-FAM (anexo VII), para no dia do encontro mensal apresentarem 

aos professores formadores da AGF. Estes, por sua vez, colocam os dados do 

desempenho dos cursistas no Sistema de Informações do Proformação-SIP e 

enviam via Internet, em data preestabelecida, para CNP. 

 

3.5 O CURRÍCULO 

A proposta curricular do PROFORMAÇÃO integra seis áreas temáticas, 

organizadas em quatro módulos. Os objetos de estudo em cada módulo são: 

Linguagem e Códigos; Identidade, Sociedade e Cultura; Matemática e Lógica; Vida e 

Natureza; Fundamentos da Educação e Organização do Trabalho Pedagógico. 

Estas Áreas Temáticas são transversalizadas pelos seguintes Eixos Integradores: 

Educação, Sociedade e Cidadania; A Escola como Instituição Social; Organização 

do Ensino e do Trabalho Escolar; Teoria e Prática Educativa e Especificidade do 

Trabalho Docente, conforme Matriz Curricular proposta pelo MEC/SEED (Anexo I). 

Assim, seu currículo apresenta perspectivas contemporâneas em 

consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN e a legislação 

educacional brasileira. Nessa perspectiva, trabalha a concepção de “prática 

pedagógica” e não de “prática supervisionada”. Estimula a intervenção da prática, a 

partir da construção dos conhecimentos adquiridos no curso. 

O PROFORMAÇÃO demonstra uma organização curricular diferenciada da 

maioria dos cursos presenciais de formação de professores em Nível Médio. Sua 

organização estrutura-se em grandes áreas temáticas articuladas por eixos 

integradores que cria o espaço de interdisciplinaridade e articula teoria e prática. Os 

eixos integradores perpassam o curso como um todo, fazendo a relação entre a 
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realidade social e a educação. Os eixos integradores distribuídos ao longo do curso 

são: Módulo I – educação, sociedade e cidadania; Módulo II - a escola como 

instituição social; Módulo III – organização do ensino e do trabalho escolar; Módulo 

IV – teoria e prática educativa e especificidade do trabalho docente. 

O currículo diversificado é implementado através dos projetos de 

conhecimento, tendo como ponto de partida as problemáticas da realidade do aluno, 

possibilitando o desenvolvimento das competências relativas à sua cidadania, com 

base nas 6 (seis) áreas temáticas do conhecimento. 

 

3.5.1 Perfil do professor que o PROFORMAÇÃO deseja formar 

O Programa se propõe a contribuir para a formação ampla de um professor 

que seja capaz de continuar aprendendo, e ser um cidadão responsável e 

participativo, integrado ao projeto da sociedade em que vive e, ao mesmo tempo, 

crítico e reflexivo. 

Ao final do curso, o Programa espera que o professor cursista seja capaz de 

apresentar competências em quatro domínios apresentados no quadro abaixo, de 

acordo com Cunha (2002). 

QUADRO 9 - COMPETÊNCIAS A FORMAR AO LONGO DO CURSO 
 

 
1. PLANEJAMENTO E 
PREPARAÇÃO 

1.1. Domínio dos conteúdos integrantes da base nacional 
comum do currículo de Ensino Básico em nível médio; 
1.2. Compreensão das peculiaridades do ser humano em 
cada etapa, do desenvolvimento, em relação à 
aprendizagem; 
1.3. Capacidade de organizar situações de ensino 
eficazes. 

 
2. O AMBIENTE DA SALA DE 
AULA 
 

2.1. Domínio das estratégias de gestão da classe e dos 
instrumentos para a organização das condições de ensino, 
de modo a potencializar a aprendizagem dos alunos com 
diferentes níveis e ritmos de aprendizagem. 

 
3. ENSINO – APRENDIZAGEM 
 

3.1. Domínio das estratégias de gestão dos conteúdos e 
dos instrumentos para a organização das condições de 
ensino, de modo a potencializar a aprendizagem de alunos 
com diferentes níveis e ritmos de aprendizagem. 
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4. RESPONSABILIDADES 
PROFISSIONAIS 
 

4.1.Capacidade de produzir saberes pedagógicos; 
4.2. Capacidade de intervir na organização da escola e do 
trabalho escolar; 
4.3. Capacidade de atuar como cidadão e como 
profissional consciente e responsável. 

 

As competências propostas pelo PROFORMAÇÃO constituem, de acordo 

com os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL/SEF, 1999), os 

objetivos para formação do professor e devem orientar as decisões a respeito da 

eleição de conteúdos, metodologia, organização curricular e institucional e de 

avaliação. 

Tais competências foram selecionadas como referências iniciais dessa 

pesquisa para o levantamento dos dados, porque se entende que as competências 

propostas pelo Programa devem ser desenvolvidas ao longo dos processos de 

ensino e aprendizagem e devem integrar os instrumentos da avaliação utilizados 

pelos Professores Formadores e Tutores do Programa. Contudo, sabe-se que é 

mais difícil avaliar competências profissionais do que conteúdos convencionais. No 

entanto, segundo os Referenciais Nacionais para Formação de Professores 

(BRASIL, 1999, p. 118), 

 
avaliar não pode restringir-se à quantidade de conhecimentos 
adquiridos, mas a capacidade de acioná-los e de buscar outros para 
realizar o que é proposto. Uma coisa é ter conhecimento sobre 
determinado tema, outra, muito diferente, é saber usar o 
conhecimento. 
 
 

3.6 A METODOLOGIA DO CURSO 

Sabe-se que a Educação a Distância pode desenvolver-se através de cursos 

totalmente a distância sem nenhum contato presencial entre professor-aluno, sendo 

toda interação por meio virtual, em cursos semipresenciais que se desenvolvem 

parte em sala de aula e outra parte a distância por meio de tecnologias, e em cursos 
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presenciais com atividades complementares fora da sala de aula, pela Internet 

(MORAN, 2003). 

Desse modo, a natureza e o modelo do curso e as reais condições dos alunos 

são quem define a melhor metodologia a ser adotada. Assim sendo, a proposta do 

curso justifica a necessidade de encontros presenciais, de acompanhamento com 

apoio de tutores, quais as tecnologias e os materiais a serem utilizados. O material 

produzido pode ser do tipo que orienta adequadamente os estudantes e apóia o 

desenvolvimento de múltiplas competências cognitivas, habilidades e atitudes, 

oferecendo-lhes situações pelas quais possam construir e interagir, ou pode traduzir-

se em instrumentos que favorecem a leitura passiva para efetivar a transmissão dos 

conteúdos selecionados pelo curso (RAMAL, 2003). 

No caso, o PROFORMAÇÃO é um Programa que se desenvolve num modelo 

semipresencial, ao longo de quatro módulos semestrais. Utiliza materiais auto- 

instrucionais (impressos e vídeos), serviço de apoio à aprendizagem, atividades 

presenciais e a distância, individuais e coletivas, como se verifica no quadro a seguir 

(CUNHA, 2002). 

 

QUADRO 10 - Atividades Presenciais e a Distância 

1- Atividades 

Presenciais 

Fase Presencial - 10 (dez) dias de atividades presenciais semestrais, no 

início de cada módulo, orientadas pelos Professores Formadores das 

AGF; 

Encontros Quinzenais - 8 (oito) encontros quinzenais aos sábados, a 

cada módulo do curso orientado pelo Tutor; 

Reforço - 2 (dois) encontros de preparação para Provas Bimestrais – PB, 

a cada semestre, orientados pelos Professores Formadores.  

Provas Bimestrais - PB - prova individual, sem consulta realizadas duas 

vezes no semestre na AGF, relacionadas à assimilação dos conteúdos 

das cinco áreas temáticas apresentados nos Guias de Estudo. 
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2- Atividades a 

Distância 

Atividades auto-instrucionais 

Estudo individual dos Guias de Estudo e exercícios do Caderno de 

Verificação de Aprendizagem - CVA sobre os conteúdos das cinco áreas 

temáticas; 

Memorial - elaborado com orientações contidas na parte “C” dos Guias 

de Estudo sobre seu desempenho e prática pedagógica; 

Prática Pedagógica - atividades docentes desenvolvidas pelo cursista, 

conforme orientações dos Guias de Estudo acompanhadas pelo Tutor 

relacionadas a procedimentos e atitudes do cursista como regente de 

sala da aula; 

Projetos de Trabalho – atividades desenvolvidas pelo cursista sob forma 

de pesquisa e /ou ação pedagógica. 

 

3.7 CONCEPÇÕES DA AVALIAÇÃO DO PROFORMAÇÃO 

O Programa prevê que a avaliação do professor cursista orientar-se-á pelos 

pressupostos da proposta pedagógica, especialmente no que se refere à avaliação 

como processo cumulativo, contínuo, abrangente, sistemático e flexível de obtenção 

e julgamento de informações quantitativas e qualitativas sobre o processo ensino e 

aprendizagem, de modo a: verificar se os objetivos de ensino propostos estão sendo 

alcançados; planejar formas de apoio aos professores cursistas que apresentam 

dificuldades; obter subsídios para a revisão dos materiais e da estratégia do curso 

(CUNHA, 2002). 

Para avaliar a aprendizagem do cursista o Programa utiliza cinco 

instrumentos de verificação do desempenho: Caderno de Verificação de 

Aprendizagem; Provas Bimestrais; Prática Pedagógica; Memorial e Projetos de 

trabalho. O desempenho satisfatório do professor cursista em nenhum dos 

instrumentos é aproveitado para suprir alguma lacuna em outro instrumento que o 

cursista não apresente bom desempenho. Todos os instrumentos baseiam-se nos 

conteúdos e orientações dos Guias de Estudo, que se encontram organizados da 
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seguinte forma: Parte A – Introdução - com a função de dar uma visão geral de toda 

a Unidade. Parte B – Apresenta o tema, os objetivos, os conteúdos e as atividades 

da Unidade a ser estudada. No item - Abrindo Nossos Horizontes - encontram-se 

as orientações para a Prática Pedagógica, glossário e sugestões de leitura. Parte C 

– Atividades integradas – diz respeito à articulação entre teoria e prática, 

apresentando orientações para o tutor organizar a reunião de sábado com os 

cursistas e para o aluno elaborar o Memorial. A Parte D apresenta a correção das 

atividades de estudo do guia. 

A descrição, a seguir, dos instrumentos de avaliação utilizados pelo 

PROFORMAÇÃO revela a concepção de avaliação da aprendizagem que os 

perpassa.  

O Caderno de Verificação de Aprendizagem são exercícios relativos aos 

conteúdos das cinco áreas temáticas dos Guias de Estudo, respondidos pelo 

professor cursista, em casa, com consulta, ao longo de duas semanas de estudo de 

cada unidade. O Caderno de Verificação deve ser entregue ao tutor no encontro 

quinzenal do sábado. O tutor corrige com ajuda da chave de correção; caso o 

cursista não obtenha 50% ou mais de acertos em cada área temática, ele deverá 

fazer a recuperação no próximo encontro quinzenal. 

A Prova Bimestral são instrumentos de medida de desenvolvimento dos 

professores cursistas nas competências que envolvem processos e produtos 

predominantemente cognitivos, ligados aos conteúdos das áreas temáticas. Elas são 

aplicadas a cada dois meses e deverão ser respondidas individualmente e sem 

consulta pelo cursista. O tutor aplica a prova e quem avalia é a equipe de 

professores formadores da AGF, com auxílio do gabarito enviado pela Coordenação 

Nacional do Programa – SEED/MEC. Caso o cursista não obtenha 50% de 
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aproveitamento em cada área temática, ele fará a recuperação obrigatória nas áreas 

temáticas cujo desempenho tenha ficado abaixo do exigido pelo Programa. 

O Memorial é um conjunto de relatos do professor cursista construídos no seu 

dia a dia, considerando seu crescimento pessoal e profissional no curso, a partir das 

orientações contidas na parte “C” dos Guias de Estudo. O tutor avalia a cada 

unidade (a cada 15 dias), de acordo com as competências e resultados esperados 

descritos nos anexos do Manual do Tutor. A pontuação máxima de cada Memorial é 

cinco pontos. Caso o professor cursista não obtenha 50% de aproveitamento, o 

Tutor lhe orientará para que as competências avaliadas insatisfatoriamente ou não 

apresentadas sejam incorporadas nos próximos memoriais. 

A prática pedagógica é atividade docente exercida pelo professor cursista em 

sala de aula acompanhada e avaliada pelo tutor na visita mensal e inclui os planos 

de aula feitos pelo cursista. O tutor deve fazer a observação e pontuar a Prática 

Pedagógica de acordo com as competências e exemplos de resultados esperados 

descritos na Ficha de Acompanhamento Mensal – FAM (anexo VI). O tutor deve 

orientar o professor cursista para que as competências não observadas durante 

aquela visita sejam incorporadas e possam ser identificadas por ocasião da próxima 

visita de acompanhamento pedagógico. 

Os Projetos de trabalho são desenvolvidos pelos cursistas e avaliados pelo 

tutor com auxílio da AGF. A avaliação se dá em três momentos, na entrega do pré-

projeto, no relatório parcial e na entrega do relatório final, valendo 200 pontos cada. 

Ao final do curso, o professor cursista será considerado aprovado no projeto de 

trabalho de acordo com o resultado da média aritmética simples dos três 

documentos; assim sendo, ele deverá obter pontuação mínima correspondente a 

50% do desempenho no projeto, ou seja, 100 pontos. Destaca-se que em relação ao 
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projeto de trabalho, o manual do tutor propõe que a auto-avaliação é uma análise 

importante sobre as atividades do cursista no Projeto de Trabalho e acrescenta que 

ela é obrigatória, porém não conta pontos. Assim sendo, a auto-avaliação não é 

utilizada na avaliação do aluno de forma sistemática. 

Para aprovação no curso o professor cursista deve atingir um desempenho 

mínimo de 50% em cada instrumento de avaliação e área temática da Matriz 

Curricular e 60% na soma geral de todos os instrumentos a cada módulo. Ao final de 

cada módulo o cursista tem direito à recuperação final no máximo em três áreas 

temáticas. Esta prova avalia em 12 questões os conteúdos das unidades de 1 a 8, 

de cada área temática do módulo. O cursista que não alcançar média superior ou 

igual a 50% na recuperação final não pode prosseguir seus estudos no módulo 

seguinte. 

 Para cada instrumento de avaliação o Programa estabelece funções e 

competências a serem desenvolvidas conforme quadro abaixo: 

QUADRO 11 - instrumentos de avaliação, funções e competências 

Instrumentos de 
Avaliação Funções Competência avaliada 

Caderno de 
verificação da 
Aprendizagem 

Formativa e Diagnóstica
Competência relacionada prioritariamente 
aos conteúdos das áreas temáticas 

Memorial Formativa Competência relacionada prioritariamente 
à reflexão sobre a docência 

Plano de aula Formativa e Somativa Competência relacionada ao 
planejamento das atividades docentes 

Prática Pedagógica Somativa e Formativa Competência relacionada prioritariamente 
à Prática Pedagógica 

Prova Bimestral Diagnóstica, Somativa e 
Formativa 

Competência relacionada prioritariamente 
aos conteúdos das áreas temáticas 

Projeto de Trabalho Somativa e Formativa 
Competência relacionada com o campo 
dos conteúdos específicos trabalhados 
nos projetos 

Fonte: Cunha, 2004, p. 26. 

O manual do tutor (CUNHA, 2000; 2004) apresenta as seguintes explicações 

teóricas sobre cada função do quadro acima: 
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A função diagnóstica refere-se ao levantamento da situação dos professores 

cursistas na fase inicial do planejamento. O diagnóstico é a base do planejamento, 

indicando os pontos onde será necessário investir maiores esforços no atendimento 

aos professores cursistas. 

A função formativa diz respeito ao acompanhamento da aprendizagem ao 

longo de um período, identificando as dificuldades dos professores cursistas à 

medida que elas se manifestam; a função formativa oferece ao tutor ou à AGF os 

subsídios necessários para uma pronta intervenção, de forma a evitar que um 

possível fracasso se torne realidade. 

A função somativa trata do balanço final de um período, procurando 

determinar quais dos objetivos pretendidos foram alcançados, e em que medida isso 

aconteceu. 

A análise dos instrumentos e concepções de avaliação do PROFORMAÇÃO 

são objetos de estudo desta dissertação e serão trabalhados nos capítulos V e VI, 

da análise e discussão dos dados e dos resultados. 
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CAPÍTULO IV O MÉTODO 
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Neste capítulo, considerando o objeto de estudo desta pesquisa, descreve-se 

a escolha metodológica utilizada e a realização da coleta de dados. Inicialmente, 

apresentam-se os objetivos e pressupostos deste trabalho. 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 Investigar as concepções e a forma de avaliação presentes no Programa de 

Educação a Distância - PROFORMAÇÃO. 

  

4.1.1 Objetivos Específicos: 

- Analisar a forma da avaliação no curso de Educação a Distância – 

PROFORMAÇÃO; 

- Explicitar as concepções de avaliação que perpassam os instrumentos de 

avaliação do programa; 

- Comparar as concepções adotadas nos documentos oficiais do Programa com as 

efetivamente desenvolvidas pelos professores formadores e tutores; 

- Discutir a adequação da forma de avaliação do PROFORMAÇÃO para um modelo 

de Educação a Distância. 

Estes objetivos nortearam todas as ações no sentido de compreender como 

os diversos procedimentos e instrumentos de avaliação utilizados no curso 

PROFORMAÇÃO, cumprem a função diagnóstica, formativa e somativa previstas 

nos documentos institucionais do Programa. No que concerne à avaliação da 
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aprendizagem, num curso de Educação a Distância, investigamos que adequações 

foram feitas no sistema de avaliação do PROFORMAÇÃO para atender à 

modalidade EAD. 

 

4.2 CONTEXTO E PARTICIPANTES 

Esta pesquisa foi realizada com a segunda turma do PROFORMAÇÃO em 

Pernambuco, no período de julho de 2003 a janeiro de 2004, com 03 Professores 

Formadores das áreas temáticas de Vida e Natureza, Fundamentos da Educação e 

Organização do Trabalho Pedagógico e com 06 Tutores da Agência Formadora - 

AGF de Palmares, localizada na Escola Monsenhor Abílio Galvão que desenvolviam 

ações de acompanhamento a 27 cursistas dos municípios de Água Preta, Cabo, 

Catende, Lagoa dos Gatos, Ibimirim, Jaqueira e Ribeirão.  

O critério de escolha dessa AGF baseou-se em sua localização, ou seja, 

maior facilidade de acesso para coleta de dados e porque os professores 

formadores e tutores acompanhavam um número adequado de Professores 

Cursistas para o levantamento e análise dos dados. 

Iniciou-se a pesquisa apenas com o professor formador de Vida e Natureza; 

entendia-se que seria interessante focar uma área temática do curso que abrange os 

conhecimentos da Biologia, Física e Química, isto porque, além desta pesquisa fazer 

parte do núcleo de Didática dos Conteúdos Específicos e a orientadora já ter 

desenvolvido várias pesquisas na área de ciências, entendia-se que o 

aprofundamento numa área conceitual do currículo poderia apontar uma didática 

específica dos processos ensino e aprendizagem e da avaliação da aprendizagem, 

oferecendo assim subsídios suficientes para análise dos dados. 
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Dessa forma, selecionou-se como categoria prévia, para organizar o roteiro 

de entrevistas, as “competências que o Programa pretendia formar ao longo do 

curso” (Anexo IV). Durante a coleta de dados percebeu-se que o professor formador 

de Vida e Natureza evidenciava como competência principal a ser desenvolvida 

apenas o domínio dos conteúdos. Assim, no intuito de analisar com maior 

abrangência todas as competências que o Programa propunha formar foram 

inseridos os professores formadores das áreas pedagógicas de Fundamentos da 

Educação e Organização do Trabalho Pedagógico, o que completou os sujeitos 

estudados. Para efeito da análise, os sujeitos envolvidos foram tratados com as 

mesmas siglas adotadas pelo PROFROMAÇÃO, ou seja, PF - Professores 

Formadores e TR - Tutores.  

 

4.3 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Nesta pesquisa utilizou-se como material para coleta de dados: as entrevistas 

com 03 professores formadores e 06 tutores, a análise dos documentos 

institucionais do PROFORMAÇÃO, análise dos instrumentos de avaliação utilizados 

pelo Programa e observações da Fase Presencial no início do terceiro e do quarto 

módulos e do encontro presencial de “reforço” para prova bimestral do módulo III do 

curso. 

 

4.3.1 Entrevista 

Por sua natureza interativa, a entrevista permitiu tratar de temas complexos 

como os de nossos objetivos, que dificilmente poderiam ser investigados 

adequadamente através de questionários, explorando-os em profundidade (ALVES-

MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998). As entrevistas tiveram caráter semi-
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estruturado, permitindo que o pesquisador conhecesse mais particularidades a 

respeito das características da avaliação da aprendizagem neste curso a distância, 

além de como os professores formadores e tutores concebiam e realizavam o 

processo de avaliação da aprendizagem dos cursistas no PROFORMAÇÃO. 

A entrevista semi-estruturada, segundo Laville (1999), apresenta uma série de 

perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o 

entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimentos. Sua flexibilidade 

possibilitou um contato mais íntimo entre o entrevistador e o entrevistado, 

favorecendo assim a exploração em profundidade de suas representações, crenças 

e valores. 

Os roteiros das entrevistas (anexo II e III) foram elaborados com o objetivo de 

discutir o acompanhamento da avaliação dos cursistas do PROFORMAÇÃO e as 

concepções de avaliação que perpassam os instrumentos de avaliação do 

Programa. O roteiro I (ver anexo II) teve como foco o referencial teórico, a 

concepção de acompanhamento das dúvidas e do “erro” do aluno e aspectos gerais 

da organização dos procedimentos de avaliação do Programa. O roteiro II (ver anexo 

III) teve como objetivo detectar a compreensão dos formadores entrevistados sobre 

a relação entre as competências que o curso pretende formar e as características 

dos instrumentos de avaliação utilizados, ou seja, se os instrumentos utilizados 

avaliavam as competências que o Programa se propõe a formar, e, também, a 

compreensão sobre a pontuação mínima exigida e os encaminhamentos tomados 

com os conteúdos não apreendidos pelos professores cursistas. 

A primeira etapa da entrevista foi realizada na Fase Presencial do módulo III, 

com o professor formador de Vida e Natureza. Em seguida, durante o encontro de 

“reforço” para prova bimestral, tiveram continuidade as entrevistas com o professor 



 76

formador de Vida e Natureza, com um de Fundamentos da Educação e com uma 

tutora. Na Fase Presencial do módulo IV foi dada continuidade às entrevistas com os 

professores formadores das áreas pedagógicas e seis tutores, conforme quadro 

abaixo. 

As entrevistas foram áudio-gravadas e transcritas. A gravação permitiu que se 

contasse com todo o material fornecido pelo entrevistado e, ao mesmo tempo, que o 

pesquisador pudesse retornar às entrevistas sempre que tivesse dúvidas para 

aperfeiçoar e destacar as idéias expostas (TRIVIÑOS, 1987). 

QUADRO 12 - Etapas da Coleta dos dados 
Sujeitos Fase Presencial 

Módulo III 
22.07.03 

Reforço para Prova 
Bimestral –PB 

20.09.03 

Fase Presencial 
Módulo IV 

07, 08 e 09 .01.04 
Tutor -TR - TR 1 (roteiro II) TR 1 (roteiro I) 

TR2, TR 3, TR 4, TR 5, 
TR 6 (roteiros I e II) 

Professor 
Formador- PF 

PF 1 (roteiro I) 
 

PF 1 e PF 2 (roteiro II) PF 2 (roteiro I) 
PF 3 (roteiros I e II) 

 

4.3.2 Análise dos Documentos 

Realizou-se a análise dos documentos institucionais que são utilizados pelos 

formadores, tutores e cursistas e que foram elaborados pelo FUNDESCOLA-SEED-

MEC, distribuídos pela Coordenação Nacional do Programa–CNP para as AGF. 

Durante a análise inicial do Guia Geral e Manual do Tutor (CUNHA, 2000) e o 

Projeto do PROFORMAÇÃO de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2000), selecionamos 

a priori como categorias para análise dos dados as competências que o programa 

pretendia formar ao longo do curso (anexo IV). Da mesma forma, fizemos com as 

entrevistas. Considerando estas categorias, realizaram-se um levantamento e uma 

análise dos instrumentos de avaliação utilizados no curso para averiguar quais as 

competências propostas pelo Programa que estavam presentes nos instrumentos de 

avaliação e depois foi construído um quadro comparativo (ver anexo V).  
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4.3.3 Observação 

Considera-se que a observação dos fatos e comportamentos é extremamente 

valiosa para a pesquisa, pois permite “checar” na prática a coerência entre as 

respostas dos entrevistados e a realidade; permite também identificar 

comportamentos não intencionais ou inconscientes; e ainda explorar tópicos que os 

informantes não se sentem à vontade para discutir. Além disso, permite o registro do 

comportamento em seu contexto real (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 

1998). 

A observação desta pesquisa foi realizada no mesmo período em que se 

realizaram as entrevistas, no terceiro e quarto módulos da turma II do 

PROFORMAÇÃO, na AGF de Palmares, ou seja, últimos módulos do curso, que 

teve seu término em julho de 2004. Então, durante o Módulo III e Módulo IV 

observamos os encontros presenciais dos formadores com os cursistas, a terceira e 

quarta Fase Presencial (semestral) que antecede os módulos e o encontro chamado 

“reforço” para prova bimestral. Assim, as observações foram realizadas como 

instrumento de coleta complementar às entrevistas realizadas com os 03 

professores formadores e 06 tutores que estavam acompanhando a turma II do 

PROFORMAÇÃO na AGF de Palmares. A maioria dos sujeitos entrevistados atuou 

no referido Programa desde a turma I, que se desenvolveu no período de janeiro de 

2000 a dezembro de 2002.  

Para realizar as observações foi organizado um roteiro semi-estruturado, com 

o objetivo de orientar a observação e analisar como se dava o acompanhamento do 

professor formador aos cursistas nos encontros presenciais e melhor detectar como 

se realiza o processo avaliativo. Neste roteiro havia uma parte livre para registrar: as 

principais demandas dos alunos; as principais dúvidas levantadas pelos cursistas; as 
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respostas do professor formador às dúvidas dos cursistas e os principais objetivos 

do formador para aquele encontro. As observações tiveram como referência o 

quadro teórico escolhido para analisar as concepções de avaliação da 

aprendizagem. 

A observação do encontro “reforço da prova bimestral” na AGF de Palmares 

teve como objetivo principal, além dos citados acima, perceber se o professor 

formador considerava as dificuldades específicas dos cursistas, se tirava as dúvidas 

surgidas, como também, averiguar se se tratava apenas de uma aula preparatória 

para prova. Todos os momentos foram registrados por escrito para posterior análise. 

QUADRO 13 - Roteiro da Observação 

PROFESSOR 

APROVEITA A DÚVIDA DO ALUNO 

RETRABALHA O "ERRO" 

ESTIMULA O TRABALHO EM GRUPO 

APROVEITA A PARTICIPAÇÃO DO ALUNO 

REGISTRA AS QUESTÕES NÃO ENTENDIDAS 

EXPÕE SEU PONTO DE VISTA COMO ÚNICO 

ALUNO 

FAZ INDAGAÇÕES 

INTERAGE COM OS COLEGAS 

TIRA DÚVIDAS DOS COLEGAS 

TRABALHA EM GRUPO 

PARTICIPA EFETIVAMENTE 

RECONHECE SEU AVANÇO E DIFICULDADE 

 
4.3.4 Análise dos dados 

 Analisaram-se as concepções de avaliação contidas nos documentos 

institucionais do Programa, nas observações e nas entrevistas com os professores 

formadores e tutores, comparando-as com o referencial teórico; o que pensam os 

professores a respeito das avaliações, como se aproximam ou distanciam-se das 
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atuais concepções de avaliação da aprendizagem e o que efetivamente tem sido 

realizado no PROFORMAÇÃO.   

Assim, com a utilização desses instrumentos de investigação, foram 

levantados dados necessários para se poder averiguar as concepções propostas e 

as vivenciadas no Programa de Formação de Professores em Exercício - 

PROFORMAÇÃO.  

 Adotou-se como referência para análise de dados “a análise de conteúdo” 

que, segundo Bardin (1977), é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações orais e/ou escritas que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, que deve ultrapassar o nível do senso 

comum e do subjetivismo na interpretação, adotando uma vigilância crítica frente à 

comunicação de documentos, entrevistas e observações. 

 Os dados foram sistematicamente agrupados em unidades temáticas que 

permitiram uma descrição relevante do conteúdo das entrevistas. Os temas foram 

sendo reconhecidos conforme a freqüência com que apareciam nas entrevistas. 

Partindo das competências a serem formadas nos alunos, propostas pelo 

PROFORMAÇÃO, realizou-se uma análise exaustiva do material disponível, tendo o 

cuidado de incluir as categorias que pudessem surgir da análise. Assim, foram 

selecionados os temas que mais se destacaram como categorias consideradas 

essenciais para análise. Desse modo, as categorias selecionadas previamente foram 

integradas as categorias que surgiram na análise do conteúdo das entrevistas.  

Dessa forma, as categorias selecionadas que orientaram a análise dos dados 

foram as seguintes: 

1 - Acompanhamento e avaliação da aprendizagem do cursista; 

2 - Realização dos estudos e das atividades a distância; 
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3 - Avaliação dos alunos: aplicação dos instrumentos; 

3.1. Processo de discussão e correção dos instrumentos; 

3.2. Encaminhamento do erro; 

3.3. Reforço e Recuperação; 

4 - Papel dos Professores Formadores e Tutores; 

5 - Competências desenvolvidas. 

As categorias foram referências importantes na análise dos dados. Assim, 

analisaram-se tanto as concepções pedagógicas da avaliação da aprendizagem 

presentes no PROFORMAÇÃO, como também, as características da avaliação da 

aprendizagem na Educação a Distância. No capítulo seguinte apresenta-se a análise 

e discussão dos dados. 
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CAPÍTULO V ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
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Neste capítulo, discutem-se os dados coletados a partir das seguintes 

categorias: 5.1. acompanhamento e avaliação da aprendizagem do cursista; 5.2. 

realização dos estudos e das atividades a distância; 5.3. avaliação dos alunos: 

aplicação dos instrumentos; 5.3.1. processo de correção dos instrumentos; 5.3.2. 

encaminhamento do erro; 5.3.3. reforço e/ou recuperação; 5.4. papel dos 

professores formadores e tutores; 5.5. competências desenvolvidas. 

A análise não se deteve especificamente no processo de avaliação das áreas 

de Vida e Natureza e das áreas Pedagógicas de Fundamentos da Educação e 

Organização do Trabalho Pedagógico selecionadas para aplicar os roteiros das 

entrevistas (anexos II e III), como planejado inicialmente. Durante a análise inicial 

dos dados observou-se que não havia nenhuma diferença no tratamento dos 

conteúdos básicos e dos específicos, pois os professores formadores e tutores não 

planejavam nem redirecionavam as ações de ensino dos conteúdos, nem tão pouco 

se envolviam na preparação da avaliação como mostraremos neste capítulo. 

Portanto, a análise dos dados foi realizada a partir dos depoimentos dos professores 

e tutores sobre o processo da avaliação do PROFORMAÇÃO como um todo.  

 

5.1 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM DOS CURSISTAS 

Os dados mostraram que o acompanhamento e a avaliação da aprendizagem 

dos cursistas são realizados: a) pelos professores formadores, durante a fase 

presencial e no “reforço” (encontro presencial de preparação para prova bimestral 
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citado no Capítulo III, quadro nº 10); b) pelos tutores nos encontros quinzenais e na 

visita à prática pedagógica do professor cursista. 

Como mostra a seguir o quadro 14, na fase presencial que antecede cada 

módulo, cabe aos professores formadores apresentarem uma síntese dos conteúdos 

do módulo que se inicia e orientar os cursistas nas atividades de estudo a distância. 

Assim sendo, na fase presencial não estão previstas ações de acompanhamento do 

desempenho e avaliação do nível de aprendizagem do cursista, porque os 

professores formadores apenas repassam os conteúdos das áreas temáticas 

contidos nos guias de estudo. Conforme orientação da CNP/SEED/MEC, isto é feito 

com o intuito de orientar o cursista no estudo individual que será realizado a 

distância, ao longo do semestre. Então, nesse momento presencial é apresentada 

uma introdução resumida dos conteúdos de cada módulo. 

QUADRO 14 – referente às questões 1 e 8 (Roteiro 1 - anexo II) 

PF 2 - Na fase presencial não existem muitas dúvidas, até porque a gente vê tudo 

muito apressado (os conteúdos do módulo), mas nos encontros quinzenais que 

eles têm dúvidas eu me disponho a vir e trabalhar, geralmente, com o guia de 

estudo. 

PF 2 - Eu vejo minha área muito ‘esfacelada’ eu diria fragmentada, porque tem 

momentos (Fase Presencial) que a gente deveria se dedicar mais a um desses 

conteúdos, enquanto que já vem outro, têm outros e eles começam a deixar pra 

trás, entendeu? 

PF 3 – Veja bem, a gente só pode saber essas dúvidas quando eles expõem, né? 

Na minha matéria, na fase presencial, quando repasso o conteúdo, todos mostram 

uma certa compreensão. Aí chega na hora da prova eles têm, assim, dificuldades. 

TR 1 – Na fase presencial, na metodologia ... na explanação dos trabalhos não dá 

tempo pra haver diálogo, troca de experiências. 

 

Pode-se dizer que os Professores Formadores só entram diretamente na 

relação ensino-aprendizagem, ou seja, passam a realizar uma ação de 
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acompanhamento com foco na aprendizagem, nos momentos de “reforço”, ou seja, 

da preparação para prova bimestral. No dia do “reforço”, geralmente, é realizado um 

simulado com as possíveis questões da prova bimestral (quadro 15). Nesse encontro 

os professores formadores consideram as dificuldades dos cursistas, apontadas 

pelos tutores, nas questões das 5 (cinco) áreas temáticas do Caderno de Verificação 

de Aprendizagem-CVA. Este caderno acompanha os guias de estudo, são 

respondidos a distância pelos cursistas e entregues ao tutor no encontro quinzenal, 

para serem corrigidos. 

Dessa forma, como mostram os depoimentos do quadro 15, constata-se que 

os professores formadores das áreas temáticas realizam o acompanhamento dos 

cursistas sempre em momentos presenciais, principalmente, no encontro de 

“reforço” para prova bimestral. 

QUADRO 15 - referente às questões 1, 2 e 8 ( Roteiro 1 - anexo II) 

PF 1 - As dúvidas são tiradas no reforço, uma vez a cada prova bimestral. 

PF 2 - Todos os reforços que nós fazemos para PBs, para provas bimestrais não 

é? nós procuramos colocar questões semelhantes pra que eles não sintam 

dificuldades na hora da prova. 

PF 3 - Aí... a gente vem no encontro quinzenal tirar as dúvidas. Aí a gente faz um 

exercício à parte, tá certo? Como uma espécie de um reforço. 

PF 1 - A gente, justamente a parte mais problemática daquela unidade é onde a 

gente trabalha o reforço, dá reforço naquele aspecto ali. 

TR 4 - Nós temos o reforço né? Que aqui (...) é quando os PF que tiram as 

dúvidas. 

 

O tutor, embora não tenha formação em nenhuma área específica do 

currículo, deveria realizar o acompanhamento da aprendizagem dos cursistas ao 

longo do módulo, em momentos presenciais, nos encontros quinzenais e na visita à 

prática pedagógica dos cursistas, de acordo com as orientações da 
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CNP/SEED/MEC, da coordenação e professores formadores da AGF e dos manuais 

e formulários do tutor. Entretanto, o momento destacado pelos tutores para tirar as 

dúvidas e acompanhar os cursistas é apenas o encontro quinzenal, conforme mostra 

o quadro a seguir: 

QUADRO 16 – referente às questões 1, 2 e 8 (Roteiro 1 - anexo II) 

TR 1 - O acompanhamento do cursista pelo tutor ele acontece nos encontros 

quinzenais. 

TR 2 – Tudo depende de nós, depende eu quero dizer esse acompanhamento no 

dia a dia... nos encontros quinzenais, somos nós os tutores. 

TR 3 – As dúvidas dos cursistas ela é tirada através dos encontros quinzenais, né?

TR 4 – Nos encontros quinzenais né? Nós procuramos... sempre tirar as dúvidas 

dos cursistas. 

TR 5 - Nos encontros quinzenais, não é? quando inicia os encontros quinzenais e 

a gente faz, assim, no coletivo socializado. 

TR 6 - Nós tiramos essa dúvida é nos encontros quinzenais, quando ele tem é são 

pequenas dúvidas e a gente consegue juntos tirar. 

 

Nos depoimentos do quadro 17, os Professores Formadores declararam que 

não é possível tirar as dúvidas dos alunos individualmente, mas que elas são tiradas 

no geral, nos encontros presenciais e através da análise das “Fichas de 

Acompanhamento Mensal” (ver anexo VI) que os tutores preenchem e entregam na 

AGF.  

Constata-se, assim, que o programa é desenvolvido, segundo a concepção 

da transmissão de conteúdos para um grande grupo classe, como ocorre 

predominante nos cursos presenciais. Evidencia-se, assim, que os professores 

formadores não realizam o acompanhamento processual a distância do 

desempenho individual dos cursistas. 
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QUADRO 17 - referente às questões 1, 2 e 8 (Roteiro 1 - anexo II) 

PF 1 – As dúvidas não são possíveis de atender individualmente. A gente procura 

saber o que foi que houve, mas não de forma individual é feito de forma global, 

uma média, quais as atividades que apresentaram maior erro ou acerto, através 

dos instrumentos que os tutores trazem. 

PF 2 - A dificuldade que ele possa apresentar, que a gente possa dar um suporte 

aqui na AGF, né? Nos encontros quinzenais, porque infelizmente nem sempre é 

possível a gente tá na prática pedagógica, na visita da prática pedagógica, então 

isso aí dificulta muito. 

PF 2 – Quando chega o momento de fazer esse acompanhamento da ficha 

individual deles (cursistas), é quando a gente tem a reunião mensal com os tutores 

na AGF. 

PF 3 - Eles (tutores) se encontram mais, aí o que é que a gente faz? A gente vem 

nos encontros quinzenais tirar as dúvidas, dá um reforço e manda refazer o 

caderno (CVA). 

 

Hoje há modelos de EAD onde o acompanhamento individual à distância do 

cursista pelo professor é feito por telefone, via Internet ou por correspondência para 

tirar dúvidas. Porém, utilizando a mesma lógica e as mesmas estratégias dos cursos 

presenciais, como parece ser o caso deste curso, as possibilidades de 

acompanhamento individual são reduzidas. A comunicação dos cursistas com os 

professores formadores é prejudicada pela falta da utilização de tecnologias da 

comunicação mais interativas, que possibilitam a comunicação síncrona e 

assíncrona para tirar as dúvidas e acompanhar o desempenho de cada aluno a 

distância. 

Observa-se, ainda, que o acompanhamento e a avaliação não acontecem 

como os documentos instrucionais do PROFORMAÇÃO apontam: “avaliação do 

professor cursista será contínua e progressiva, deve envolver os múltiplos aspectos 

da aprendizagem, indo além da aferição de conhecimento” (CUNHA, 2002, p. 35). 
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Mas, o que se percebe através das entrevistas, como apresenta o quadro 18, é que 

embora enunciem essa concepção, não chegam a desenvolver um processo 

avaliativo que respeite tal dinamicidade. Predominantemente, o acompanhamento e 

a avaliação dos processos de ensino e aprendizagem não são desenvolvidos com o 

objetivo de observar, refletir e analisar os aspectos qualitativos da avaliação. A tarefa 

dos professores e tutores restringe-se ao preenchimento de tabelas com dados 

quantitativos, através dos quais a CNP/SEED/MEC refaz as provas bimestrais e 

suas recuperações. 

QUADRO 18 - referente às questões 3 e 4 (Roteiro 1 - anexo II) 

PF 1 – Os conteúdos que eles não entendem, aí a gente faz o seguinte, não é 

individual, existe uma orientação da CNP para a gente preencher um gráfico e vê 

a questão que mais apresentam dificuldades, erraram, preenche um gráfico, faz 

uma média (.....) as que apresentam mais erros ou acertos. 

PF 2 - A correção das provas bimestrais, ela é feita assim: de acordo com o 

gabarito da CNP que vem de Brasília. Um professor formador, geralmente quem 

está de plantão dividi com outro que também está de plantão. Em seguida, numa 

ficha que temos aqui, anotamos as alternativas que eles mais erraram na PB e 

envia à CNP, certo? 

 

Dessa forma, a concepção de avaliação da aprendizagem é reduzida à 

elaboração e à aplicação de instrumentos de medida, sistemas de atribuições de 

notas e conceitos, critérios de aprovação enquanto testagem e julgamento, 

desprovida do seu significado e de uma ação reflexiva sobre o acompanhamento do 

processo de aprendizagem (HOFFMANN, 2003). 

Nesse sentido, Zaballa (1998) coloca que o acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem trata de ação mais ampla e não combina com um tratamento 

estritamente quantitativo. Refere-se à valoração de indicadores personalizados, os 

quais raramente podem se traduzir em notas e quantificações. Para o autor, a 
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avaliação verdadeiramente formativa se dá no processo e se efetiva no 

acompanhamento e não se prende aos resultados obtidos e sim ao processo de 

ensino e aprendizagem, tanto do grupo como de cada aluno. 

Em se tratando de um curso na modalidade de Educação Distância os dados 

apresentados anteriormente, nos quadros 15 e 16, revelaram que todo 

acompanhamento e a avaliação do PROFORMAÇÃO são realizados 

presencialmente. Diante disso, pode-se dizer que há uma separação entre o 

processo de aprendizagem realizado individualmente, a distância, pelo cursista, 

através do material impresso e o processo de acompanhamento e avaliação 

realizado pelos tutores ou professores formadores nos encontros presenciais ou 

reuniões mensais, como evidencia o quadro 17. 

Dessa forma, este modelo rompe com os aspectos que caracterizam a EAD. 

Como aponta Picanço (2003), compromete a flexibilidade de espaço, uma vez que 

todos os exames são realizados presencialmente, com a flexibilidade de tempo, uma 

vez que os alunos devem sincronizar seu ritmo de estudo aos prazos pré-definidos 

para a aplicação dos instrumentos de avaliação, devendo apresentar os resultados 

esperados do processo de “assimilação” do conhecimento, nos prazos definidos 

nacionalmente para o PROFORMAÇÃO. 

Sabe-se que num curso na modalidade de EAD deve haver planejamento e 

organização de períodos para estudo e apresentação dos trabalhos. Contudo, 

considera-se que o tempo pode ser negociado, conforme as necessidades e as 

problemáticas do público alvo.  

A avaliação no PROFORMAÇÃO, sendo toda desenvolvida presencialmente, 

vai além das exigências legais previstas no Artigo 10 da Resolução nº 01/2000 da 
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CNE/CEB que estabelece que em cursos a distância a certificação de conclusão só 

ocorrerá via exame presencial, e não toda e qualquer avaliação. 

Conforme Ramal (2003), a modalidade a distância pode apresentar 

alternativas: a avaliação deve se dar ao longo dos processos, ser diversificada, 

ocorrer em vários ambientes de interação e ser mais centrada na pessoa. Contudo, 

a autora admite que a maior liberdade nos processos de avaliação na EAD traz 

desafios, pois a questão da credibilidade ainda é a preocupação central. No entanto, 

a legitimidade desse processo terá que ser conquistada por intermédio de 

estratégias inteligentes, acompanhamento personalizado e novos conceitos de 

avaliação, na qual passem a ser avaliadas, mais do que a memória e a assimilação 

dos conteúdos, as competências e habilidades desenvolvidas ao longo do processo. 

A forma como o acompanhamento é realizado é o diferencial de qualquer curso e 

isso não é diferente se tratando de Educação a Distância. 

Percebe-se no quadro 19, que nos poucos contatos dos Professores 

Formadores com os cursistas, a preocupação principal é mais de ordem operacional 

e/ou instrucional para orientação para o estudo do livro guia ou de preparação para 

prova bimestral. 

QUADRO 19 – referentes às questões 7 e 8 (Roteiro 1 - anexo II) 

PF 1 – No acompanhamento que se realiza nesses momentos da fase presencial, 

plantão pedagógico, reforços, encontros quinzenais que são realizados na AGF 

com os cursistas e os tutores a gente faz uma escala e um professor formador 

vem pela manhã e outro a tarde. Faz freqüência e... registra tudo e acompanha. 

PF 1 - Nos encontros quinzenais percebemos que eles estão descuidando do guia 

e chamamos a atenção dos tutores ao estudo dos guias. 

PF 2 – Eu sempre peço não deixem de fazer as atividades do guia, essas 

atividades são muito importantes. E... geralmente as perguntas da... das provas 

bimestrais estão baseadas naquelas respostas do guia. 
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Os depoimentos acima reforçam a concepção de acompanhamento como 

coordenação dos trabalhos e não como acompanhamento da aprendizagem do 

aluno. Dessa forma, pode-se afirmar que não são tomadas decisões de caráter 

pedagógico com base nos resultados das atividades e nas provas realizadas. 

 

 5.2 REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS E DAS ATIVIDADES A DISTÂNCIA 

Os cursistas realizam sua aprendizagem a distância, via material impresso, 

nos chamados Guias de Estudo. Estes Guias são elaborados por especialistas que 

não conhecem os cursistas, nem mantêm nenhum contato com eles. O quadro 20 

demonstra a importância central destes guias. A utilização exclusiva do meio 

impresso e do material fechado é indicativo de que o conhecimento é transmitido e 

tratado como único e verdadeiro, ou seja, adota-se assim uma visão ingênua de 

conhecimento. 

No entanto, sabe-se que o conhecimento não é dado, concluído, terminado, a 

ser transferido por quem o adquiriu a quem ainda não o possui. Na perspectiva 

crítica de educação não cabe a concepção de ensino “bancário”, que acredita no 

conhecimento a ser transferido de quem sabe para quem ainda não sabe. Essa 

concepção deforma a necessária criatividade do educando e do educador (FREIRE, 

1996). 
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QUADRO 20 – referente à questão 1 - letras “a” e “b” (Roteiro 2 - anexo III) 

PF 1 - O grande problema é o estudo dos guias, se descuidam do guia. O guia é 

como se fosse o professor conversando com eles. Para dominar os conteúdos ele 

tem que ler os guias. 

PF 2 - Geralmente as perguntas das... das provas bimestrais, de certa forma, tá 

baseada naquelas respostas dos guias. É onde têm os assuntos, os assuntos são 

dentro dos guias. 

PF 3 - A partir do momento que ele faz, assim, sabe, que ele tem compreensão do 

livro guia, que lê, que procura ver tudo direitinho no livro guia, compreender, ele... 

ele passa bem no CVA. 

TR 3 – Se ele estudou bem o guia de estudo se saiu bem ou estudou o caderno de 

verificação, logicamente, ele vai ter um bom resultado na prova. 

 TR 5 - Para se sair bem no CVA e na prova bimestral. Eu acho, não! Eu tenho 

certeza que eles têm que dominar os guias. 

 

O quadro 21 mostra que o guia é quem ensina e orienta toda aprendizagem e 

até a prática pedagógica do professor cursista. Pode-se dizer que o material 

impresso ensina não somente aos cursistas, como também, aos tutores que devem 

segui-los para orientar e organizar os encontros quinzenais com os cursistas. 

QUADRO 21 – referente às questões 9 e 10 (Roteiro 1 - anexo II) 

TR 4 - Tem aquela parte ”C” dos guias, que orienta muito, ajuda muito a orientar o 

professor cursista e também o tutor. 

TR 4 - Nós pedimos a eles que procurem ler o guia... que através dos guias a gente 

tira na hora essas dúvidas. 

TR 6 - A gente vai tirando as dúvidas, ler o guia, aí... às vezes pesquisa em outra 

parte do guia. 

 

No entanto, considera-se que nenhum meio ou recurso de ensino é 

dispensável, todos têm suas vantagens e limitações. Dessa forma, entende-se que é 

mais enriquecedor combinar vários meios ou recursos, de acordo com alguns 
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critérios que permitam julgar a adequação das condições do público alvo que se 

quer atingir aos objetivos visados (SALGADO, 2002). 

Nesse sentido, o desafio dos cursos a distância está em desenvolver 

propostas que favoreçam avanços na construção de conhecimentos pelos cursistas, 

em vez de lhes oferecer um simples repasse das informações. Isso exige que seja 

garantida ao aluno a qualidade de sua participação, promovendo a leitura crítica e a 

educação para os meios, superando, assim, a idéia da utilização de um livro-texto 

como a única fonte de conhecimento, confundindo assim informação e 

conhecimento. 

Segundo Fiorentini (2003), os materiais escritos transmitem informações as 

quais dependem da interpretação e reelaboração do aluno para serem 

transformadas em conhecimento. Isto não significa simplesmente reproduzir idéias 

para dar as respostas pré-estabelecidas. Mas, o uso criativo e integrado dos 

diversos meios tecnológicos, fontes bibliográficas, em vários ambientes de 

aprendizagem se faz necessário no processo de aprendizagem. Desse modo, a 

autora afirma que a mediação da aprendizagem e da construção do conhecimento 

numa sociedade com as possibilidades tecnológicas atuais não pode circunscrever-

se apenas ao texto escrito como o livro impresso, já que as tecnologias evoluíram e 

permitem maior variedade de possibilidade. Portanto, o livro texto não pode ser 

tratado como a única fonte do saber, pois o percurso de compreensão e 

aprendizagem depende das interações do sujeito com o próprio texto, as opiniões 

próprias e as opiniões recebidas, adotando, assim, uma postura crítica e reflexiva 

que contribua para a compreensão e a construção do conhecimento. 

Nesse sentido, o texto deve ser trabalhado não apenas para repassar 

informações, mas com a interação com outros meios e fontes de informações, 
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possibilitar a construção de conhecimento em consonância com as decisões e 

posturas pedagógicas dos formadores. Isto não foi observado no PROFORMAÇÃO. 

Os dados do quadro 22 revelam a preocupação dos professores formadores e 

tutores com o tempo que o aluno disponibiliza para o estudo dos guias realizado 

individualmente e a distância, para que possam apresentar bons resultados nos 

instrumentos de avaliação utilizados pelo Programa. Evidencia-se, também, a 

preocupação com o tempo reduzido dos prazos de entrega das atividades, como um 

empecilho para a realização de um acompanhamento de qualidade, revelando que o 

volume de tarefas e instrumentos a serem utilizados e os prazos estipulados pelo 

programa para registrar as pontuações e a entrega dos formulários são muito 

apertados. Isto dificulta a realização de um acompanhamento mais adequado ao 

processo de aprendizagem do aluno. 

QUADRO 22 - referente à questão 2 (Roteiro 2 - anexo III) 

PF 1 - A gente não tem como saber o que não aprendeu. Mas, também o curso a 

distância tem um tempo a ser cumprido, tem que se trabalhar. 

PF 1 – Só retrabalha os que não atingiram, só dos que ficaram em recuperação. 

Agora é o tal negócio tem a questão de cronograma, do tempo e do aluno? 

PF 2 – Se eles tivessem, talvez, mais tempo eu diria, tivessem uma oportunidade 

(...) porque eles estão vendo tudo muito superficial. 

TR 6 - Eu acho negativo de modo geral no programa, é assim, não ter, assim, o 

tempo muito pouco, assim o contato do professor formador com o cursista, 

deveria ser mais tempo com ele. Apesar de que é um curso a distância, mas tem 

que levar em consideração isso... 
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Os depoimentos acima confirmam o que diz Belloni (1999) sobre os sistemas 

de Educação a Distância em termos de espaço para estudo. Segundo ela, estes se 

apresentam de modo geral muito abertos. O estudante pode estudar em casa, no 

trabalho ou onde preferir, mas, quando se trata de tempo, observa-se o contrário, 

uma grande rigidez ou pouca flexibilidade quanto aos prazos. Conforme a autora, 

isso revela o enfoque no controle, a partir da lógica da sala de aula convencional, 

presencial. 

Os tutores, também, declaram a preocupação com o tempo limitado como 

empecilho para permitir que os alunos refaçam as atividades que erraram, como 

vemos no quadro 23.  

QUADRO 23 – referente às questões 2 e 3 (Roteiro 2 - anexo III) 

TR 1 - É que eles não têm tempo... tempo pra estudar, que às vezes eles 

respondem através de um caderno de um colega, às vezes eles chutam as 

respostas, mostra que o tempo pra estudar é o fator principal que causa a falta 

de... de conhecimento, é a questão do tempo. 

TR 1 - Vamos imaginar que só acertou, só 70 % os 50% realmente a gente não 

trabalha, porque a questão de atender o calendário não se tem tempo. 

 

A cada módulo do curso, além do estudo dos guias, os cursistas realizam a 

distância as seguintes atividades: os exercícios do CVA, a elaboração do memorial, 

o plano de aula e o projeto de trabalho. No entanto, a avaliação de todas as 

atividades, ou seja, dos instrumentos utilizados no curso sempre ocorre em 

encontros presenciais, com exceção dos projetos de trabalhos e alguns memoriais 

que são analisados e corrigidos na AGF pelo professor formador, juntamente com os 

tutores que os devolvem ao cursista para refazer se necessário. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o acompanhamento e a avaliação dos 

cursistas são realizados da mesma forma que num curso presencial, ou seja, o 
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acompanhamento e a avaliação não apresentam características específicas de um 

curso na modalidade a distância. Isto porque não há contatos a distância, via 

nenhum meio tecnológico, nem mesmo por correspondência para o 

acompanhamento do desempenho dos cursistas. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DOS ALUNOS: APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

Os instrumentos de avaliação são fechados. Não permitem que os 

professores formadores e os tutores façam adequações ao nível do aluno ou 

redirecione os erros dos alunos, oferecendo outras atividades de ensino condizente 

com o nível e o contexto dos mesmos. Todos os instrumentos são elaborados e 

distribuídos pela Coordenação Nacional do PROFORMAÇÃO (SEED/MEC), para 

serem aplicados de acordo com datas previstas em calendário nacional. Apesar dos 

materiais instrucionais do Programa apontarem que a avaliação será processual e 

abrangente, no seu desenvolvimento percebe-se que ela é entendida e resume-se à 

aplicação de instrumentos para avaliar. Como se observa no quadro 24, abaixo. 

QUADRO 24 – referente às questões 9, 10, 11 (Roteiro 1 - anexo II) 

TR 3 - Não, a gente aplica (prova bimestral) depois a correção a gente não tem a 

oportunidade de ver, porque errou não. 

PF 3 – A gente percebe que tem alunos que participam muito são muito

desenrolados e se sai mal com a avaliação (na prova bimestral). 

PF 2 – Ele já vem pronto, vem de Brasília e a AGF segue, agora caso tenha algum 

erro, e a gente percebe alguns erros na confecção do gabarito, não prejudica o 

aluno, a questão é anulada. 

PF 3 – Vem a prova também, vem...vem... a avaliação de recuperação que já vem 

de lá pronta..... o tutor aplica e a gente corrige. 

 

Esta forma do PROFORMAÇÃO tratar a avaliação como simples aplicação de 

instrumentos de medida baseia-se nas concepções da teoria tecnicista e 
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comportamentalista da aprendizagem, que ganharam importância na década de 60. 

Segundo estas teorias, a avaliação buscava julgar a efetividade do processo de 

aprendizagem de acordo com os resultados dos “comportamentos esperados”. Por 

muito tempo foram dedicados esforços à produção de testes, questionários, fichas 

de registros de comportamento, etc. Desse modo, a avaliação da aprendizagem 

assumiu, durante décadas, a identidade de um instrumento para análise de 

desempenho final (CALDEIRA, 2004). 

Por isso, como diz Ferreira (2003), a elaboração de um teste ou prova tem 

sido comumente confundido com avaliação. No entanto, segundo a autora, deve-se 

refletir sobre o que a resposta escrita do aluno pode dizer do seu desempenho, suas 

estratégias, suas concepções, suas habilidades e assim decidir que rumo tomar no 

processo ensino e aprendizagem. Esta possibilidade os tutores e professores 

formadores não têm, porque todos os instrumentos utilizados na avaliação não são 

por eles elaborados. Nesse caso, os professores formadores e tutores apenas 

aplicam os instrumentos e os corrigem, conforme chave de correção enviada pela 

CNP/SEED/MEC. 

 

5.3.1 Processo de correção dos instrumentos 

A correção, principalmente das PB e dos CVA, é realizada de forma muito 

mecânica, com base em gabaritos e na chave de correção enviada pela 

Coordenação Nacional do Programa - CNP. 

O memorial é o instrumento de avaliação considerado mais processual do 

programa, conforme mostra o quadro 25, embora ressaltem que para os cursistas 

fazerem um memorial adequado basta basear-se no guia de estudo para saber o 

quê fazer e como fazer. 
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QUADRO 25 – referente às questões 3 e 4 (Roteiro 1 - anexo II) 

TR 1 - Quando a gente lê a prova pra explicar algumas questões é justamente 

porque a gente quer dar continuidade ao sucesso do Programa pra ajudar e 

favorecer o sucesso do cursista. 

PF 1 - O memorial é para mim o instrumento que mais avalia. Eu acho porque ele 

é muito amplo, ele é aberto, o cursista vai demonstrar quase toda sua 

aprendizagem. 

PF 2 - No caso a PB.... fazemos isso de uma maneira, assim, a correção ela é 

feita, assim, com o gabarito, só por um formador, geralmente, quem está de 

plantão ou dividi com outro formador de plantão. 

TR 3 - Geralmente, a gente se preocupa, um pouco, com os memoriais que a 

gente procura mostrar pra eles que eles devem se basear através dos cadernos de 

atividades para poder fazer o memorial e ler o guia. 

TR 1 - O CVA se faz a correção através da chave de correção que se recebe do 

Programa. 

TR 1 - Através da chave de correção que a gente recebe do Programa se faz a 

correção do CVA. 

 

Na prova bimestral os tutores entendem que lendo as questões para os 

alunos ajudam ou evitam que eles se enganem e saiam mal sucedidos no 

desempenho bimestral. Os Tutores acompanham mais de perto a aprendizagem dos 

cursistas e tentam ajudá-los, como se observa no quadro anterior.  

Segundo Hoffmann (2003), a correção que prioriza a pontuação ou retificação 

de testes e tarefas é vazia de significados em termos da continuidade da ação 

pedagógica e do processo de tomada de consciência do professor e do aluno sobre 

os caminhos da aprendizagem. 

No quadro 26 percebe-se uma grande preocupação por parte dos tutores para 

que os cursistas respondam as respostas subjetivas como prevê a chave de 

correção e não “fujam” das respostas ali previstas. Os tutores se preocupam muito 
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em acompanhar o material e as exigências do programa para avaliar os cursistas 

adequadamente, de forma que eles não se prejudiquem, sentindo-se responsáveis 

pela aprovação ou pela reprovação do cursista. 

QUADRO 26 – referente às questões 4, 7 e 8 (Roteiro 1 - anexo II) 

TR 1 - Na chave de correção tem um critério de resposta que provavelmente se ele 

responder e se aqueles pontos específicos forem desenvolvidos na resposta dele, 

correspondem uma resposta correta se ele foge daquela resposta quer dizer que ele 

não atingiu o conhecimento, né? 

TR 6 - CVA, eu corrijo, nós temos uma chave de correção. 

TR 1 - Os instrumentos de avaliação precisam de uma força muito maior nossa com 

relação ao sucesso deles. Porque, no memorial se ele refaz várias vezes ele 

consegue atingir o resultado satisfatório, mas nos outros... 

TR 4 – às vezes tem uma resposta pessoal, aí, o que eles colocam não condiz com 

o que tem na chave de correção. 

 

5.3.2 Encaminhamento do erro 

Conforme mostra o quadro 27, pode-se dizer que não há encaminhamento do 

"erro" do aluno para fins de análise e re-ensino. Na prova bimestral, os professores 

formadores fazem um simples levantamento das questões que mais os alunos 

erraram e mais acertaram e enviam para a Coordenação Nacional tomar 

conhecimento. Não se retrabalha os acertos e os erros no processo de ensino 

aprendizagem. O aluno só tem conhecimento dos erros, após a realização da prova 

bimestral, quando recebe o resultado.  
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QUADRO 27 – referente à questão 2 (Roteiro 2 - anexo III) 

PF 1 - Só se retrabalha os que não atingiram o mínimo, só dos que ficaram em 

recuperação. 

TR 1 – Vamos imaginar que só acertou, só os 50%, realmente, a gente não trabalha, 

o que não aprendeu? Vai para o baú do esquecimento, porque o programa não 

oferece um outro recurso para refazer o que não conseguiu. 

PF 2 – Quando essas PBs chegam as mãos deles a gente, percebe o quê? que eles 

começam a olhar eu errei nisso, eu acertei nisso...  

PF 2 – Eles dizem: essa alternativa não podia ser a certa, porque você veja essa é a 

alternativa que mais se encaixa com o que foi pedido no enunciado, então esse 

momento é muito importante porque é um momento que, apesar da nota já esta 

consolidada, concretizada não é? Mas é um momento que talvez a aprendizagem 

aconteça.... 

 

Segundo Hoffmann (2003), na perspectiva da avaliação processual e 

formativa, o acompanhamento da aprendizagem do aluno visa uma análise 

qualitativa decorrente da consistente observação e interpretação do professor dos 

desempenhos dos alunos, não se restringindo ao simples corrigir, mas sim a 

interpretar e redirecionar, realizando reflexão constante sobre o processo de 

conhecimento dos alunos. Assim, todas as tarefas são analisadas para além dos 

acertos e erros, em seu sentido de coerência, precisão e profundidade dos temas 

estudados. Somente a partir dessa análise pode o professor realizar um 

encaminhamento significativo para cada aluno, em particular, e para o grupo de 

alunos como um todo. 

Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem no PROFORMAÇÃO nos 

preocupa, principalmente, tratando-se de um curso de formação de professores, 

porque os conteúdos não apreendidos não são analisados e retrabalhados, como 

mostra o quadro anterior. O programa considera que se os alunos já atingiram 50% 
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de acerto no referido instrumento, isto é suficiente, como estabelece sua proposta 

pedagógica para avaliação do cursista, descrita no capítulo III, item 2.6, 

“Concepções da avaliação do PROFORMAÇÃO” deste trabalho. 

 

5.3.3 Reforço e/ou Recuperação 

O quadro 28 mostra que os tutores fazem o levantamento das questões do 

CVA, que os cursistas apresentaram mais dificuldades, para os formadores 

prepararem o reforço. Eles citam que esse levantamento melhorou o reforço que o 

formador realiza antes das provas bimestrais, pois antes era realizado com questões 

escolhidas aleatoriamente pelos professores formadores. Declararam, ainda, que as 

fichas criadas pela AGF ajudaram muito na seleção das questões a serem 

abordadas no reforço. 

QUADRO 28 - referente às questões 3, 9 e 10 (Roteiro 1 - anexo II) 

TR 5 - Então, a gente preenche uma fichinha, aqui na AGF. É onde a gente tem 

realmente a questão que o aluno acertou, a questão que o aluno errou e a questão 

que ele não foi.... deixada em branco....a questão deixada em branco. Então essas 

questões são levadas pro reforço. 

TR 1 - Que o tutor recebe, então se tem uma... uma tabela, que a gente preenche, 

pra saber quais as questões que mais foram acertadas, né? E as mais erradas, 

então, as erradas nos encontros quinzenais, a gente é.... explica outra vez, faz 

recuperação, né? 

TR 2 - não houve um aprendizado, a gente notifica aquelas questões e vai 

trabalhar no reforço dentro daquelas que eles não responderam. 

 

No entanto, caso o cursista não obtenha o aproveitamento mínimo de 50% 

em cada instrumento de avaliação e área temática prevista na matriz curricular, não 

há possibilidade de progressão parcial dos estudos entre os módulos, contrariando 
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assim o que estabelece a LDB no artigo 24, inciso III “...pode admitir formas de 

progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo”. 

Como diz Picanço (2003), o desempenho do aluno na avaliação somativa é 

entendido como sendo capaz de ser medido e classificado e a reflexão sobre o 

processo avaliativo é reduzido aos limites da verificação. Nesse sentido, realiza-se a 

recuperação para que o aluno obtenha a nota mínima exigida. Isto é o que parece 

acontecer no PROFORMAÇÃO. 

Conforme Boas (2003), na verdadeira avaliação formativa não há lugar para 

recuperação, porque todos os alunos estão em processo de aprendizagem, não 

devendo ter ou existir um momento específico para recuperar. O que diferencia a 

avaliação formativa da somativa é o propósito de promover a aprendizagem de todos 

os alunos, isto é, os seus resultados conduzem à reorganização do trabalho 

pedagógico. A estrutura criada para o PROFORMAÇÃO não permite este tipo de 

avaliação. 

Percebe-se, ainda, que reforço e recuperação são tratados indistintamente 

pelos formadores e tutores como atividades desenvolvidas, presencialmente, com o 

mesmo objetivo, ou seja, refazer a nota do aluno ou preparar o aluno para que tire a 

nota mínima desejada, como apresentam os dados do quadro 29. 

QUADRO 29 - referente às questões 7, 10 e 11 (Roteiro 1 - anexo II) 

TR 3 - A PB (prova bimestral) não, se ficou alguns cursistas dentro daquela matéria 

o professor ele faz um reforço e depois aplica a prova... é a recuperação. 

TR 2 - A gente tem esse controle. A gente, no final a gente tem as questões onde 

os cursistas tiveram mais dúvidas a gente notifica. Então, ta sendo trabalhado, 

assim, as questões onde sente dificuldade onde sendo elaboradas as... a 

recuperação... o reforço. 
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Como mostra o quadro 30, os tutores aproveitam os espaços não previstos na 

organização do Programa e dão explicações, preparam exercícios de recuperação. 

Na recuperação do CVA, os tutores às vezes preparam as questões e refazem as 

questões com os cursistas durante o encontro quinzenal. Pode-se dizer, assim, que 

neste caso ela é feita em processo. 

No quadro a seguir observa-se, também, que alguns tutores revelam 

dificuldades em acompanhar os cursistas para refazer a pratica pedagógica, como 

está previsto nos manuais do programa. Dessa forma, têm realizado aulas simuladas 

nos encontros quinzenais. 

QUADRO 30 – referente às questões 8, 10 e 11 (Roteiro 1 - anexo II) 

TR 6 - O tutor tem essa autonomia de elaborar as questões de recuperação do 

CVA, mas em outros casos, às vezes tem tutor que pede pra o formador mesmo 

elaborar. 

TR 3 - A recuperação é feita com a gente através dos encontros, no momento dos 

encontros. Vai tirando as dúvidas e vai refazendo o CVA. As questões são as 

mesmas pra todos, eles fazem a recuperação. 
TR 2 - Nem todas as tutoras têm oportunidade de fazer essa visita nas escolas, 

para observar a prática pedagógica. Então a partir do momento... nos encontros 

quinzenais, que tem essa aula simulada, o cursista, os outros, eles observam e 

tem essa participação. Então, a gente faz essa... avalia, também por essa 

participação por essa troca também. 

 

5.4 PAPEL DOS PROFESSORES FORMADORES E TUTORES 

Os professores formadores têm um papel predominantemente administrativo. 

Organizam-se em horários diferentes, nos plantões pedagógicos, para atender as 

solicitações e informações requeridas pela Equipe Estadual de Gerenciamento e/ou 

pela Coordenação Nacional do Programa SEED/MEC. 
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Tanto os professores formadores das AGFs como os tutores fazem parte de 

uma estrutura operacional do Programa, “... foi estabelecido uma estrutura 

operacional que viabiliza a consecução do curso. Nessa estrutura, os cursistas têm o 

apoio dos tutores e das agências formadoras-AGF” (BOF, 2002, p. 27). O Manual de 

Operacionalização do PROFORMAÇÃO, também, estabelece que os professores 

formadores são responsáveis pelo planejamento e execução da Fase Presencial, 

pelo acompanhamento e monitoramento sistemático do trabalho dos tutores e do 

desempenho dos professores cursistas.  

O controle da Coordenação Nacional do PROFORMAÇÃO é muito citado 

pelos tutores e professores formadores. Eles revelam que destinam muito tempo 

para responder às exigências da Equipe Estadual de Gerenciamento e/ou da 

Coordenação Nacional, e pouco tempo para o acompanhamento da aprendizagem 

do aluno ou a correção das atividades. 

Os professores formadores assumem, prioritariamente, o papel de executor 

das ações pré-estabelecidas pelo programa, como demonstra o quadro 31 a seguir. 

Os tutores, também, desempenham ações operacionais e de controle da 

aprendizagem do aluno, para que estudem o guia e assim respondam às perguntas 

do CVA, como estão previstas na chave de correção enviada pela CNP, como se 

pode observar no próximo quadro. Pode-se dizer que o papel pedagógico é muito 

restrito, eles são predominantemente um administrador dos problemas. 

Segundo Accorssi e Jaeger (2001), nos últimos anos os cursos na 

modalidade a distância apresentam novas demandas, exigindo que o tutor tenha 

uma atuação mais abrangente, sendo capaz de integrar os conhecimentos 

disciplinares, tecnológicos e educacionais para atuar na Educação a Distância de 

forma mais eficaz.  
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QUADRO 31 – referente à questão 8 (Roteiro 1 - anexo II) 

PF 1 - Aqui no PROFORMAÇÃO já vem todo o material pronto a gente ainda 

encontra dificuldade. Mas os instrumentos são válidos. O professor tem mais dados 

para poder ter o perfil do aluno. 

PF 2 - Às vezes é ruim, porque a gente tem que exportar o dados e isso às vezes 

faz a gente ficar bem preocupado e talvez não dá outras oportunidades algo que 

deveria avançar mais como é o caso dos projetos.... os projetos tem datas né”? pra 

colocar no sistema de informações. (...) essa questão de ter datas amarradas é o 

único ponto que eu considero negativo. 

PF 3 - Vem a prova também, vem...vem a avaliação de recuperação que já vem de 

lá pronta. Mas, antes da avaliação e da recuperação a gente faz um, uma espécie 

de um reforço, trabalhando com eles essas questões com mais dificuldades. 

TR 1 - Na chave de correção do CVA o tutor recebe orientação para as possíveis 

respostas dos cursistas às perguntas subjetivas. 

TR 6 - E a gente tem uma pontuação na prática pedagógica, pra pontuar de acordo 

com as competências, se realmente ele desenvolveu essas competências, na sala 

de aula e no memorial. 

 

De acordo com os dados do quadro 32, os tutores consideram que houve 

uma melhora nos encontros mensais, desde que a coordenação da AGF combinou 

que cada professor formador acompanharia um grupo de tutores para analisar as 

fichas de acompanhamento, os memoriais e os projetos de trabalho e, assim, os 

ajudassem a colocar a devida pontuação nos instrumentos de avaliação. Pode-se 

dizer que o apoio pedagógico que os professores formadores realizam é 

direcionado, prioritariamente, ao tutor. Assim, as dúvidas dos tutores são tiradas 

pelos Professores Formadores. Pode-se dizer que os professores formadores 

desempenham uma ação pedagógica efetiva de ensino em relação ao tutor, que por 

sua vez é quem efetivamente acompanha o cursista, porém só assegura o 

cumprimento das tarefas e administra problemas. 



 105

QUADRO 32 – referente às questões 3 e 4 (Roteiro I - anexo II) 

TR 2 - Assim modificou a forma da gente avaliar. A partir de agora tem um 

professor formador junto de cada tutor. Ele ajuda a colocar a nota no memorial, 

pelo menos assim eu me sinto mais à vontade quando eu atribuo uma nota e ele 

diz que acha que não devia ser menos. 

TR 4 - O reforço era dado, mas não atingia as dificuldades dos cursistas. Mas 

depois que nós conversamos essa questão com o pessoal (da AGF). Aí foi quando 

começaram com essas fichas fomos colocando as dificuldades, os pontos que 

precisava melhorar, a gente trabalhando com isso com os professores formadores 

então, a avaliação melhorou. 

 

5.5 COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

A maioria das competências a serem adquiridas ao longo do curso pelos 

professores cursistas, previstas na proposta curricular do Programa, não aparece 

nos depoimentos dos professores formadores como objetivo da avaliação nos 

instrumentos analisados. As competências relativas ao conteúdo aparecem muito 

fortemente, tanto no CVA quanto no PB, seguidas pelas competências relativas ao 

saber advindo da prática do professor, como nos mostra o próximo quadro. 

Entretanto, competências como a “compreensão do desenvolvimento humano em 

relação à aprendizagem” ou “estratégias de gestão de classe” ou, ainda, “atuação 

profissional cidadã e consciente” não figuram como conceitos trabalhados passíveis 

de avaliação pelos instrumentos do programa (ver anexo V). Isto nos permite inferir 

que a formação destes cursistas, na prática, não é tão abrangente conforme define o 

Guia Geral do programa. No final, o que conta mesmo para a avaliação são os 

conteúdos conceituais tradicionais e não todos os parâmetros previstos nos 

documentos institucionais do PROFORMAÇÃO. 
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QUADRO 33 – referente à questão 1, letras “a” e “b” (Roteiro 2 - anexo III) 
 
PF 1 - Pra se sair bem na PB o cursista precisa dominar os conteúdos, não é isso? 

Para dominar os conteúdos ele tem que ler os guias de estudo. 

PF 3 - Pra ele ter boa nota no CVA...ele deve estudar os conteúdos. O que vem no 

CVA estão nos guias. 
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CAPÍTULO VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir da análise e discussão dos dados sobre as concepções de avaliação 

da aprendizagem presentes no Programa de Educação a Distância - 

PROFORMAÇÃO, destaca-se neste capítulo os principais resultados encontrados e 

suas implicações para a EAD. 

 A análise dos processos e dos instrumentos de avaliação da aprendizagem 

do PROFORMAÇÃO evidenciaram aspectos relevantes nos processos de ensino e 

aprendizagem, na estrutura e na organização do Programa, confirmando, assim, o 

que diz Mildner (1999, p. 120): “a avaliação da aprendizagem reflete a ideologia 

subjacente à prática do planejamento e do processo de ensino-aprendizagem, bem 

como os correspondentes princípios e metodologias”. Desse modo, avaliação se 

reveste do caráter seletivo-classificatório ou qualitativo e formativo, de acordo com 

os princípios e com o fazer da prática pedagógica vigente, evidenciando então o que 

Luckesi (1995 apud MILDNER, 1999 p.100) diz, 

 
A avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida 
em que se articula com um projeto pedagógico e com seu 
conseqüente projeto de ensino. A avaliação, tanto no geral quanto no 
caso específico da aprendizagem, não possui uma finalidade em si; 
ela subsidia um curso de ação que visa construir um resultado 
previamente definido. 

 
 
 
6.1 CARACTERÍSTICAS DO PROFORMAÇÃO 

 
  O PROFORMAÇÃO é um programa a distância, que apresenta algumas 

características da década de 40 e, outras, das décadas de 60 e 70. Baseia-se na 
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lógica da transmissão dos conteúdos, via distribuição de material impresso, para o 

cursista realizar sua auto-aprendizagem a distância. São realizados encontros 

presenciais para orientar os estudos e avaliar o desempenho dos cursistas. O 

Programa não utiliza nenhum meio tecnológico que permita aos formadores 

realizarem, à distância, o acompanhamento do processo de aprendizagem do 

cursista. A comunicação via WEB se estabelece, apenas, entre a coordenação 

nacional e as AGFs para manutenção do Sistema Operacional do PROFORMAÇÃO- 

SIP, no qual a AGF coloca todos os dados dos alunos. Assim, a SEED/MEC 

acompanha e controla todo desempenho dos cursistas, através do envio das notas 

obtidas em cada instrumento aplicado pelos formadores e/ou tutores. A estrutura e 

metodologia adotadas apontam que o modelo do PROFORMAÇÃO caracteriza-se 

pela flexibilização do espaço de aprendizagem, mas os prazos são pré-

estabelecidos por meio de um calendário nacional determinado pela coordenação 

nacional do PROFORMAÇÃO-CNP. Isto é, não há flexibilidade de tempo de 

aprendizagem. As datas pré-estabelecidas, muitas vezes, inviabilizam a realização 

de um acompanhamento mais processual e formativo. 

Evidencia-se que se trata de um programa que reforça a fragmentação e a 

valorização dos saberes disciplinares elaborados por especialistas e pesquisadores, 

que desconhecem a realidade dos sujeitos envolvidos. Caracteriza-se, ainda, pela 

distribuição de “pacotes pedagógicos” prontos, cabendo ao professor em formação 

aprender o conteúdo e, a partir daí, mudar a prática de sala de aula, numa 

transposição linear, mecânica (OLIVEIRA, 2003). Neste contexto, ao professor 

formador é permitido, apenas, repassar ou reproduzir as orientações instrucionais do 

programa previamente elaborados por outros, sem que possa fazer alterações, 

complementações ou sugestões. 
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Comprova-se nas entrevistas dos professores formadores que há um intuito 

de transpor as orientações do programa respeitando o que ele prescreve. Neste 

caso, a avaliação ainda é percebida, essencialmente, como uma prática institucional 

e burocrática respondendo à necessidade de controle que o Programa tem sobre os 

sujeitos envolvidos. Nesse processo, os professores formadores apresentam-se 

como articuladores das informações entre o desempenho dos cursistas e a 

Coordenação Nacional do Programa-CNP. 

Dessa forma, os professores formadores são agentes essenciais na 

operacionalização do Programa, como se evidencia nos momentos em que se 

encontram com os cursistas: nas fases presenciais (semestrais), na apresentação 

dos objetivos do módulo, na realização de dinâmicas para incentivar os estudos dos 

alunos e nas atividades de reforço, ou seja, de preparação para provas bimestrais, 

enquanto que o ensino dos conceitos das áreas temáticas do currículo do curso é 

“pinçado”, sendo estes trabalhados esporadicamente de forma superficial. 

Assim sendo, o papel pedagógico dos professores formadores aparece com 

mais evidência no acompanhamento ou coordenação das ações dos tutores. 

Considera-se que os tutores além de serem administradores dos problemas dos 

cursistas, acompanham mais de perto e mais freqüentemente os mesmos, 

detectando e trazendo os registros das dificuldades e do desempenho dos cursistas 

para os professores formadores na AGF. 

O controle da CNP é uma preocupação constante dos professores 

formadores e dos tutores, sujeitos responsáveis pela operacionalização do 

programa. Eles aplicam os instrumentos de avaliação vindos da CNP sem, no 

entanto, ter nenhuma interferência na elaboração ou reelaboração dos instrumentos, 

a não ser na elaboração da recuperação do CVA. Essa centralização das 
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orientações e decisões é citada pelos formadores e tutores como empecilho para a 

realização de um acompanhamento mais processual das dificuldades do aluno. 

Um curso a distância para obter sucesso precisa ter o controle a distância de 

uma coordenação central? Esta centralização das decisões e o conseqüente 

controle são questionáveis. 

 A partir da Lei 9.394/96-LDB, Art 8º, a educação nacional passou a ser 

organizada em regime de colaboração entre os sistemas de ensino, não cabendo 

mais à União ser a única instância responsável em definir e organizar os sistemas de 

ensino estaduais e municipais. Esta nova organização repercutiu em todos os níveis 

e modalidades de educação brasileira. 

Nesse sentido, a partir da década de 90 a tendência da EAD foi organizar 

seus cursos ou programas em gestão compartilhada. A SEED/MEC passou a 

considerar entre os critérios de qualidade para os cursos de EAD a forma de gestão, 

através de convênios e parcerias. Dessa forma, os cursos a distância têm sido 

desenvolvidos através de decisões e ações compartilhadas entre Estados, 

Municípios, Instituições de ensino públicas e privadas, compartilhando espaços, 

respeitando a proposta dos projetos e o tempo necessário para atender as 

diferenças regionais e locais do público-alvo. 

Por isso, considera-se que a forma de gestão adotada pelo PROFORMAÇÃO 

contradiz com a concepção de gestão democrática definida pela legislação 

educacional brasileira e adotada atualmente pela EAD. 

 
 
6.2 PROFORMAÇÃO - Programa a Distância ou Semi-Presencial? 

 
No capítulo da análise e discussão dos dados fica evidente que a avaliação 

do Programa desenvolve-se sempre em momentos presenciais como fase 
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presencial, encontros quinzenais ou encontro para reforço das provas, 

correspondendo ao modelo de um curso semi-presencial. O Programa não utiliza 

nenhum meio ou recurso tecnológico nos processos de ensino aprendizagem e de 

avaliação que seja característico de um curso na modalidade a distância da década 

de 90 até hoje. Dessa forma, percebe-se que há uma ruptura entre o curso na 

modalidade em EAD e a Avaliação em EAD, a qual não incorpora as características 

da modalidade, permanecendo presencial (PICANÇO, 2003). 

Os conteúdos das áreas temáticas da Matriz Curricular (anexo I) são 

transmitidos através dos Guias de Estudo ao professor cursista que, individualmente, 

realiza sua auto-aprendizagem a distância. Assim sendo, considera-se que a 

atividade desenvolvida a distância é o ensino e aprendizagem do professor cursista, 

que se realiza via material impresso, Guias de Estudo, de forma autodidata. 

Neste material auto-instrucional, distribuído aos cursistas, encontram-se além 

dos conteúdos das áreas temáticas, as atividades de estudo que mobilizam seus 

conhecimentos prévios e as orientações para a prática pedagógica e para 

construção do memorial. 

Percebe-se que o guia de estudo é uma espécie de livro didático do cursista, 

utilizado como a única fonte de consulta e serve para o cursista estudar e alcançar 

os objetivos previstos em cada módulo e, assim, ser aprovado na unidade e/ou 

módulo do curso. 

No PROFORMAÇÃO o estudo de cada Guia e a realização dos exercícios do 

CVA, envolvendo as cinco áreas temáticas do módulo, devem ser estudados e 

respondidos a cada quinze dias e entregues no encontro quinzenal para o tutor 

corrigir. O volume dos assuntos a serem estudados e as atividades a serem 
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realizadas não deixam muito tempo ao aluno para que busque outras fontes de 

consulta. 

No entanto, em geral, outros cursos a distância oferecem ao aluno acesso a 

vários ambientes e fontes de consulta para que o aluno possa comparar, relacionar 

as informações e assim construir seus conhecimentos de forma mais autônoma. 

Constata-se, assim, que o conhecimento no PROFORMAÇÃO é visto como 

uma mera e mecânica transmissão linear de conteúdos curriculares fechados e 

prontos, produzidos pelos especialistas. Nesta perspectiva, a avaliação deve apenas 

medir o quanto o aluno absorveu do conteúdo transmitido pelo material impresso. 

 
 
6.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

 
A utilização de diversos instrumentos de avaliação apresenta-se como um 

aspecto favorável do PROFORMAÇÃO na realização de uma avaliação mais 

abrangente, contínua e formativa, principalmente no que se refere à utilização de 

instrumentos como o memorial e os projetos de trabalho. Contudo, para Silva, J. 

(2003), diversificar não é simplesmente adotar vários instrumentos. O esforço de 

diversificar e sistematizar o processo avaliativo deve ter como objetivo melhor 

compreender o objeto avaliado para melhorar sua qualidade e não, apenas, para 

classificá-lo. 

Entretanto, os instrumentos de avaliação do PROFORMAÇÃO são fechados, 

não permitem a intervenção dos professores e dos tutores. Destaca-se, ainda, que 

uma nota satisfatória em algum instrumento não é considerada complementar para 

outro instrumento que o aluno tenha obtido nota insuficiente. A forma como são 

elaborados e utilizados estes instrumentos corresponde à tendência tecnicista da 
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educação, na qual predomina a instrução programada, o caráter autoritário e de 

controle da avaliação (HOFMANN, 2003). 

Nesse sentido, nossos dados revelaram que a forma como os instrumentos 

de avaliação são utilizados e acompanhados nem sempre possibilita o 

desenvolvimento das funções e concepções de avaliação que o Programa propõe 

em seus documentos oficiais. Apresentam características mais compatíveis com a 

concepção de avaliação que privilegia a verificação e classificação dos resultados. 

Na análise do processo de avaliação evidenciou-se, também, que as 

competências que o Programa pretende formar (anexo IV) são muito amplas. No 

entanto, na prática, o domínio do conteúdo é visto como a principal competência 

para o cursista obter bons resultados nos instrumentos de avaliação do 

PROFORMAÇÃO. A maioria das competências a serem adquiridas ao longo do 

curso pelos professores cursistas, previstas na proposta curricular do Programa, não 

aparece nos depoimentos dos professores formadores, como objetivo da avaliação 

nos instrumentos estudados nesta pesquisa. As competências relativas ao conteúdo 

aparecem muito fortemente, principalmente no Caderno de Verificação de 

Aprendizagem e na Prova Bimestral, seguidas pelas competências relativas ao 

saber advindo da prática do professor. Entretanto, conforme se apresenta nos 

resultados, competências como a “compreensão do desenvolvimento humano em 

relação à aprendizagem” ou “estratégias de gestão de classe” ou, ainda, “atuação 

profissional cidadã e consciente” não figuram como conceitos trabalhados passíveis 

de avaliação pelos instrumentos do programa. Isto nos permite inferir que a 

formação destes cursistas, na prática, não é tão abrangente como propõem os 

documentos oficiais do programa. 
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6.4 FUNÇÕES DA AVALIAÇÃO 

As funções que permeiam o processo avaliativo são explicitadas no quadro 

11, “Instrumentos de Avaliação, Funções e Competências”. Nesse quadro, 

encontram-se para cada instrumento de avaliação utilizado pelo Programa suas 

funções correspondentes e, em seguida, uma definição das funções diagnóstica, 

somativa e formativa. 

O Programa define para o Caderno de Verificação de Aprendizagem – CVA, 

por exemplo, as funções formativa e diagnóstica e para Prova Bimestral-PB as 

funções somativa e formativa. No entanto, os dados analisados no capítulo anterior 

mostraram que estes instrumentos têm a função predominante somativa. A função 

formativa fica comprometida pelo tempo e a forma como é realizado o 

acompanhamento da aprendizagem dos cursistas. 

Por exemplo, cada CVA é respondido a cada quinze dias pelos cursistas e 

entregue nos encontros presenciais quinzenais aos tutores, que os corrigem e 

propõem a recuperação para os que não atingiram a nota mínima necessária para 

aquele instrumento. Conforme depoimento dos tutores, algumas vezes, no encontro 

quinzenal os professores cursistas resolvem os exercícios de recuperação, que 

deveriam ser feitos a distância consultando o guia de estudo. Desse modo, esses 

encontros presenciais são aproveitados para a realização de exercícios que 

objetivam treinar os alunos a evitar o “erro” para que possam, assim, responder o 

caderno de verificação da aprendizagem conforme a chave de correção enviada ao 

tutor pela Coordenação Nacional. No caso da Prova Bimestral, é realizado um 

encontro presencial chamado de “reforço”. Neste “reforço”, o professor formador e o 
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aluno estão preocupados prioritariamente em obter bons resultados nas tarefas 

treinadas para resolver com sucesso as questões da prova bimestral enviada pela 

CNP. Dessa forma, evidencia-se que a função somativa está presente no CVA e na 

PB, mas a função formativa não é desenvolvida nestes instrumentos. 

Revela-se ainda que há um equívoco sobre a concepção de avaliação 

formativa, como pode se comprovar na definição contida no Manual do Tutor (p. 26): 

“avaliação formativa diz respeito ao acompanhamento da aprendizagem, ao longo 

de um período, identificando as dificuldades dos cursistas, para uma pronta 

intervenção, de forma a evitar que um possível fracasso se torne realidade”. Esta 

forma de definir explicita a intenção de evitar ou prevenir o “erro” considerado 

“fracasso”. 

Nesse sentido, Perrenoud (1999) coloca que a avaliação formativa é assim 

entendida, porque por muito tempo ela foi associada à imagem de um teste de 

critérios, que se aplicava após um período de aprendizagem, acompanhado de 

remediações (reforço) para que todos os alunos dominem os conhecimentos 

planejados. 

No entanto, uma avaliação formativa não se preocupa apenas em regular as 

atividades realizadas pelo aluno e saber se ele dominou o exercício que o professor 

orientou, passo a passo, pois isso não garante que a aprendizagem foi realmente 

construída. 

Uma avaliação verdadeiramente formativa exige, também, que os professores 

tenham espaço de negociação para flexibilizar o tempo, o horário e até o programa 

do curso, para assim rever e planejar o ensino, as construções conceituais e as 

oportunidades de aprendizagem. No PROFORMAÇÃO isso não é possível, pois 
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todos os instrumentos são planejados e elaborados por especialistas distantes e 

distribuídos pela Coordenação Nacional do Programa. 

Dessa forma, pode-se afirmar que nos instrumentos CVA e PB, citados 

inicialmente, a avaliação da aprendizagem caracteriza-se pelo “balanço”, ao final de 

um período, procurando determinar se os objetivos pretendidos foram alcançados, e 

em que medida isso aconteceu. Comprova-se que dessa forma há um predomínio 

da função somativa. 

A Prática Pedagógica e o Plano de Aula são acompanhados, analisados e 

registrados pelos tutores na visita mensal à sala de aula do cursista. Os dados 

apresentaram declarações dos tutores sobre as dificuldades em realizar esta visita 

mensal, prevista na operacionalização do Programa. Ao mesmo tempo em que 

declararam que, na maioria das vezes, é impossível retornar à prática pedagógica no 

mesmo mês, para observar se as competências exigidas e não apresentadas na 

visita anterior foram reelaboradas pelos professores cursistas. Como está previsto 

pelos documentos oficiais do Programa, a cada mês o tutor tem que observar e 

registrar na Ficha de Acompanhamento Mensal do aluno (anexo VI) o desempenho 

do cursista na prática pedagógica e, em seguida, entregar à equipe de formadores 

da AGF, juntamente com os resultados do Caderno de Verificação de 

Aprendizagem, do Memorial e do Plano de Aula. E isto não é sempre possível. 

Porém, a ficha de acompanhamento mensal é entregue à equipe da AGF que, em 

tempo pré-determinado, coloca no Sistema de Informações, o PROFORMAÇÃO-

SIP, e envia à Coordenação Nacional. Neste sentido, fica evidente a preocupação 

com a precisão em registrar as notas obtidas pelos cursistas e enviar para a 

SEED/MEC. Esta forma de controle da avaliação pela CNP, muitas vezes, 

compromete a realização do acompanhamento processual da aprendizagem dos 
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cursistas, assim, mais uma vez evidencia-se que a função formativa fica 

comprometida. 

O Memorial e o Projeto de Trabalho são os únicos instrumentos onde há 

possibilidade para que sejam observadas as produções dos cursistas de forma 

cumulativa. No memorial são considerados na produção textual, ao longo do módulo, 

tanto a forma como o conteúdo. Mesmo assim, está previsto o registro de pontos 

obtidos pelos cursistas que gera uma nota. 

O Projeto de Trabalho, por exemplo, embora tenha fases que devem 

pontuadas, o aluno pode apresentar sua aprendizagem de forma cumulativa em 

outra etapa, ou seja, no relatório parcial ou final do projeto. Então, percebe-se que 

nesses instrumentos consideram-se outras etapas para o registro do desempenho 

do aluno, permitindo assim, que o tutor, com a orientação do professor formador, 

realize o acompanhamento do desempenho do cursista ao longo do módulo nos 

encontros quinzenais. 

Dessa forma, constata-se que o Memorial e o Projeto de Trabalho são os 

únicos instrumentos utilizados pelo programa que permitem o desenvolvimento da 

avaliação do processo de aprendizagem de forma mais processual e formativa. 

Conclui-se, assim, que o sistema de avaliação da aprendizagem do 

PROFORMAÇÃO apresenta uma mistura de concepções. 

Contudo, a concepção que mais caracteriza o Programa é a perspectiva 

classificatória, pois os professores e tutores demonstram uma grande preocupação 

com a precisão na atribuição dos pontos no resultado da aprendizagem do aluno, 

em cada instrumento, a cada módulo. Isso se confirma nos depoimentos dos 

professores formadores e tutores, que destacaram o encontro presencial de “reforço” 

para prova bimestral como o momento principal, onde são tiradas as dúvidas 
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apresentadas pelos cursistas a partir das respostas do CVA. Reforço este “dado” 

com intuito de cessar o comportamento indesejável do cursista, predominando a 

preocupação com a pontuação mínima necessária a ser obtida pelo professor 

cursista para aprovação na unidade ou no módulo do curso. 

A auto-avaliação está prevista unicamente para os projetos de trabalho, mas 

de forma restrita. Conforme o Manual do Tutor (CUNHA, 2004, p. 39), “a auto-

avaliação é uma análise sobre as atividades do professor cursista no projeto de 

trabalho. Ela é obrigatória, porém não conta pontos”. Percebe-se, assim, que os 

resultados da auto-avaliação não são considerados de forma sistemática e que a 

avaliação é sempre tratada de forma unilateral, sob a ótica dos formadores que 

operacionalizam o programa. 

Nas respostas dos professores formadores e tutores constata-se, também, 

que o “erro” não é considerado como uma tentativa de acerto, mas como algo a ser 

sanado para obter as respostas certas esperadas, de acordo com o que está 

estabelecido pelo Programa. Conclui-se que, embora os documentos institucionais 

do Programa apontem que a avaliação será contínua, processual, formativa, isso 

não foi o que predominou na análise das observações e entrevistas realizadas neste 

estudo. Há uma preocupação constante dos professores com o desempenho dos 

cursistas nas duas provas bimestrais, realizadas durante cada módulo, para que eles 

obtenham a pontuação mínima necessária para prosseguir no curso, revelando 

assim o predomínio da concepção de avaliação classificatória. 

 

6.5 A LDB X AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO PROFORMAÇÃO 

Constata-se que o PROFORMAÇÃO vai além da exigência legal, realizando 

todo o acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos alunos presencialmente. 
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Esta forma de operacionalizar o Programa é justificada pela Coordenação Nacional 

devido à dispersão dos alunos em diferentes regiões e da impossibilidade de 

estabelecer contatos com todos, principalmente, através de ambientes tecnológicos. 

No que se refere à legislação educacional brasileira, é verdade que há 

exigências para os cursos a distância realizarem exames presenciais para 

certificação de conclusão do curso. A Resolução nº 01/2000/CEB/CNE em seu artigo 

10 estabelece que 

 
no caso de cursos semi-presenciais e a distância, os alunos só 
poderão ser avaliados, para fins de certificação de conclusão, em 
exames supletivos presenciais oferecidos por instituições 
especificamente autorizadas, credenciadas e avaliadas pelo poder 
público, dentro das competências dos respectivos sistemas, 
conforme a norma própria sobre o assunto e sob o princípio do 
regime de colaboração. 

 

Porém, isto não justifica que todo acompanhamento e a avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem em EAD se realize de forma presencial. Como 

está posto na referida Resolução, os exames presenciais são obrigatórios para fins 

de certificação. Contudo, isto não impossibilita que paralelamente sejam 

desenvolvidas outras formas de acompanhar e avaliar o aluno em processo. 

Esta determinação da Resolução nº 01/2000 tem sido tema de muitas 

discussões e debates que consideram esta exigência uma forma de controlar o 

processo de certificação de cursos, com intuito de evitar possíveis fraudes quanto ao 

reconhecimento da aprendizagem adquirida. 

No entanto, essa opção metodológica é questionável e tem sido motivo de 

muita polêmica, principalmente, nos últimos anos em que o histórico da EAD nos 

apresenta modelos e características diversas, com sucessos e fracassos. Além 

disso, os atuais recursos tecnológicos oferecem possibilidades suficientes para que 

a comunicação a distância seja mais interativa, podendo utilizar-se de diversos 
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meios desde os correios, telefone, tv, fax, até os mais recentes recursos da WEB, 

possibilitando esse acompanhamento diferenciado do aluno. 

No que se refere às provas bimestrais ou finais, a LDB em seu Art 24, inciso 

V, alínea “a”, estabelece que a avaliação do desempenho do aluno deve ser 

“contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

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

finais”. No entanto, no caso do PROFORMAÇÃO as provas não são momentos 

eventuais como prevê a LDB; são realizadas duas provas bimestrais presenciais a 

cada módulo, precedidas por encontros de reforço para exercitar com o aluno as 

prováveis questões das provas. A aplicação das provas bimestrais é supervalorizada 

e preocupa muito os professores formadores, os tutores e os cursistas. 

De acordo com depoimento dos professores formadores e tutores, no caso do 

cursista conseguir a pontuação mínima, ou seja, 50% dos pontos em qualquer dos 

instrumentos utilizados para avaliá-lo, os conhecimentos não apreendidos pelo 

professor cursista não são retomados, porque não há tempo. Em se tratando de um 

curso de formação de professores isto é mais preocupante. Deve-se indagar: como 

ficam os conteúdos não apreendidos? Vão para o baú do esquecimento?, conforme 

declara a TR 1 (quadro 27). 

Dessa forma, confirma-se que a recuperação do aluno é realizada com o 

intuito, apenas, de recuperar a nota, mas não a aprendizagem. Como diz 

Vasconcelos (2000), a recuperação mais do que uma rotina burocrática deve 

significar uma postura do educador, no sentido de garantir a aprendizagem dos 

conceitos e/ou conteúdos por parte de todos os alunos. 

No mesmo sentido, diz Leal (2003), a avaliação deve ser encarada como um 

instrumento para redimensionamento da prática. Dessa forma, devem-se avaliar os 
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conhecimentos prévios dos alunos e trabalhar a partir deles. Conhecer as 

dificuldades dos alunos e, assim, planejar atividades adequadas para ajudá-los a 

superá-las. Enfim, deve-se avaliar para verificar se os alunos aprenderam o que foi 

ensinado e, assim, decidir se precisamos retomar os conceitos trabalhados. 

Quando a avaliação é realizada no processo e com o intuito de verificar se os 

alunos estão em condições de progredir para níveis mais avançados, os 

conhecimentos essenciais à sua formação não podem ser desprezados. 

 

6.6 PERSPECTIVAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO EM EAD 

Segundo Neder (2000), o processo de avaliação de aprendizagem na 

educação a distância, embora seja análogo ao da educação presencial, requer 

tratamento e considerações especiais. Conforme a autora, o que interessa no 

processo de avaliação da aprendizagem a distância é analisar a capacidade de 

reflexão crítica do aluno frente às suas próprias experiências.  

Nesse sentido, a avaliação para ser contínua, cumulativa, formativa e 

qualitativa precisa considerar o acompanhamento do processo de aprendizagem do 

aluno, a produção de trabalhos escritos, as diversas formas de apresentação de 

resultados dos estudos (orais, artísticos, virtuais, etc). 

Na verdade estas etapas podem ser vividas tanto na educação presencial 

como na educação a distância. Porém, as possibilidades oferecidas recentemente 

pela EAD, com a disseminação das informações e o acesso aos mais recentes 

meios tecnológicos e a ambientes na WEB, têm possibilitado que os professores e 

alunos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem a distância realizem 

contatos mais interativos em tempo real (síncrono) mesmo se encontrando 

geograficamente distantes. Alguns ambientes virtuais de aprendizagem-AVE 
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oferecem inúmeras ferramentas como: “Correio eletrônico”, “Bate-papo”, “Fóruns de 

discussão”, “Diário de bordo”, “Portfólio” e outros que possibilitam tanto a 

comunicação síncrona como assíncrona entre formador e aluno, permitindo que os 

envolvidos apresentem suas dúvidas, descobertas, principais produções, através da 

comunicação interativa, realizando-se, assim, um acompanhamento e avaliação a 

distância dos processos de ensino e aprendizagem. 

Essa nova forma de interagir, permite que o professor realize o 

acompanhamento individual e/ou em grupo, como também, registre o desempenho 

do aluno com mais praticidade, mesmo que tenha um grande número de alunos, o 

que nem sempre é possível na educação presencial. 

Conforme Ramal (2003), a avaliação em EAD se dá ao longo do processo e 

pode ser diversificada, pois dispõe de diversos ambientes de interação; pode ser 

acompanhada individualmente ou em grupos e a prática da auto-avaliação é 

considerada uma opção para os alunos interessados em verificar o próprio 

rendimento. 

 

6.7 DESAFIOS DA EAD FRENTE À APRENDIZAGEM 

Sabe-se que o uso das tecnologias ou a forma de ensinar e aprender na 

modalidade a distância não produzirão relações diferentes entre professor e alunos 

sem a mudança de postura dos mediadores, ou seja, como ensinar, aprender e 

comunicar. 

Nesse sentido, a mudança de postura pelo professor no uso da tecnologia, 

como diz Abranches (2004), não depende, apenas, em tomar a prática do professor 

como referência, mas a formação deve se dar de forma contextualizada, ou seja, no 

ambiente da própria instituição onde ele atua. 
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Na verdade, nos interessa que haja mais mudanças na formação dos 

professores não só no sentido técnico, mas nas atitudes dos professores, nos 

valores, adotando-se posturas pedagógicas mais humanas e interativas, com 

práticas mais comunicativas, que respeitem os alunos como sujeitos construtores do 

seu conhecimento e não simples receptores de informações. 

Dessa forma, o uso das tecnologias em EAD deve permitir o intercâmbio de 

idéias e o uso dos recursos (impressos e virtuais) entre alunos e professores, entre 

alunos e entre professores, configurando-se assim um processo de aprendizagem 

em grupo. Nesse sentido, a comunicação pode diferenciar substancialmente a forma 

de ensinar e aprender (FIORENTINI, 2003). 

Contudo, em qualquer situação educacional a postura do professor pode 

diferenciar e influenciar a aprendizagem do aluno. No entanto, o uso das mais 

recentes inovações tecnológicas disponibilizadas via Internet, como os ambientes 

virtuais de aprendizagem, não garante que haja inovação pedagógica na prática do 

professor. Diz Cavalcante (2004), “as possibilidades pedagógicas ainda não são 

inovadoras em função da percepção do professor sobre seu papel em ambientes 

virtuais”. Nesse sentido, a autora apresenta as seguintes funções ao professor em 

ambientes virtuais, para o trabalho com a pesquisa educacional, por exemplo: 

a) o professor pode definir as temáticas para busca na Internet: 

b) indicar site de interesse para o grupo e para o conteúdo estudado; 

c) ensinar a técnica da pesquisa e coordenar o momento de pesquisa; 

d) ensinar a identificar a informação relevante da informação comum; 

e) ensinar a reelaborar as informações coletadas e transformá-las em 

conhecimento. 
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A autora propõe ainda, através da comunicação assíncrona, as funções de 

direcionar a discussão através de perguntas, opiniões ou pequenos textos, 

responder às dúvidas do aluno, poder sistematizar as discussões para o aluno 

através de pequenos textos nas listas de discussões. Na comunicação síncrona, o 

professor pode coordenar o bate-papo através de questões geradoras de discussão 

e questões sistematizadoras, evitando a dispersão sobre o assunto abordado. 

Neste contexto, o professor pode monitorar e assessorar o processo de 

construções da produção do aluno on-line, no bate-papo, ou nas listas de 

discussões. Os alunos, também, podem indicar sites de interesse para o grupo e 

sobre o conteúdo estudado. Além de tudo isso, o professor pode, ainda, 

problematizar simulações com os alunos através do acompanhamento das 

atividades práticas virtuais. 

Nesse contexto, o professor é responsável por planejar as atividades de 

ensino, acompanhar as produções dos alunos, seus avanços e dificuldades e avaliá-

los durante o processo de aprendizagem. 

Frente às novas possibilidades tecnológicas de acompanhamento e avaliação 

do aluno e ampliação do papel do tutor, sugere-se que programas de cursos a 

distância como o PROFORMAÇÃO incorporem estas facilidades tecnológicas em 

seu projeto a fim de realizar o acompanhamento e a avaliação a distância de forma 

processual e formativa, em consonância com as características atuais da educação 

na modalidade a distância. 
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ANEXO I 

 
MATRIZ CURRICULAR DO PROFORMAÇÃO 
 

Áreas Temáticas Núcleo 
integrador 

1 2 3 4 5 6 

 
 
Mód
ulos 

Linguagem 
e códigos 

Identidade 
Sociedade 
e Cultura 

Matemática e 
Lógica 

Vida e 
Natureza 

Fundamentos 
da Educação 

Organização 
do Trabalho 
Pedagógico 

 
Eixos  

Integradores

P
ro

je
to

s 
de

 
tra

ba
lh

o 
Tr

ab
al

ho
 

 
1º 

Sistemas 
simbólicos 

Sociologia 
Filosofia 

Antropologi
a 

 
Matemática 

I 

Biologia 
Física 

Química I 

Fundamentos 
Sócio-

Filosóficos 

 Educação 
Sociedade 

e 
Cidadania 

 
2º 

 
Língua 

Portuguesa 
I 

História 
Geografia I 

Matemática 
II 

 Psicologia 
Social 

O Sistema 
Educacional 

Brasileiro 

A Escola 
Instituição 

Social.  

 
 

3º 

L 
Língua 

Portuguesa 
II 

Língua 
Estrangeira 

I 

  
 

Matemática 
III 

 
Biologia 
Física 

Química II 

 
Psicologia 

Escolar 

Bases 
pedagógicas 
do trabalho 

Escolar 
 
 

Organizaçã
o do 
Ensino e 
do 
Trabalho 
Escolar  

 
 

4º 

 
Língua 

Portuguesa 
III 

Língua 
Estrangeira 

II 

 
História 

Geografia 
II 

  
Biologia 
Física 

Química III 

 
História da 
Educação 

 
Ação 

Docente e 
Sala de Aula 

Teoria da 
Prática 

Educativa e 
especificidad

e do 
Trabalho 
Docente.  

 In
te

gr
aç

ão
 E

sc
ol

a 
C

om
un

id
ad

e 

(Coleção Magistério/PROFORMAÇÃO-Manual de Operacionalização, p.17.) 
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ANEXO II 

ROTEIRO I - ENTREVISTA COM PROFESSOR FORMADOR E TUTOR 

1 - As dúvidas do cursista são tiradas quando e como? 

2 - Como as respostas "erradas" são retrabalhadas? 

3 - Na análise das respostas, considera-se as dificuldades e avanços de 

aprendizagem do cursista?  

4 - Como as respostas dos cursistas são analisadas pelo professor formador e tutor? 

São analisadas com base em quê? 

5 - A troca de experiência é considerada no processo de ensino-aprendizagem e na 

avaliação dos cursistas? 

6 - A prática do professor-cursista é levada em consideração nas atividades 

desenvolvidas no curso e favorecem a ação - reflexão? 

7 - No registro do desempenho do cursista as respostas diferentes ou não 

respondidas são consideradas? 

8 - Como se realiza o acompanhamento do cursista pelo professor formador e tutor? 

9 - Que tratamento é dado ao cursista que não constrói as competências exigidas na 

unidade e no módulo, ou seja, que intervenção é feita quando o cursista não atinge o 

desempenho esperado? 

10 - Quais as atividades propostas aos cursistas que não obtêm a pontuação 

necessária nos instrumentos de avaliação utilizados no Programa?  

11 - As questões para recuperação são as mesmas para todos ou é específica para 

a dificuldade de cada cursista? 
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ANEXO III 
 
ROTEIRO II - ENTREVISTA COM PROFESSOR FORMADOR E TUTOR 

1. Quais as principais competências que o cursista precisa para obter bons 

resultados nos seguintes instrumentos? Citar pelo menos duas de cada. 

 a) CVA: 

 b) PB: 

 c) Memorial: 

 d) Projeto: 

 e) Plano de aula: 

 f) Prática Pedagógica 

2. O cursista acertou 50% do CVA e/ou da PB, conseguiu os pontos mínimos 

previsto para o instrumento. O que acontece com os conteúdos que o cursista 

não acertou? Como você encaminha esta situação com o cursista? 

3. Quando se percebe que numa determinada questão há maior incidência de 

“erro” dos cursistas, que encaminhamentos são feitos? Exemplo: na PB 2 do 

módulo I, alguns alunos, erraram as questões 7 e 8 sobre alimentação 

equilibrada. 

4. Porque no Caderno de Verificação de Aprendizagem – CVA, o percentual de 

acertos dos alunos é maior? 
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ANEXO IV 

 

Competências que o Programa pretende formar ao longo do curso nos 

seguintes domínios 

1- PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO 
1.1. Domínio dos conteúdos integrantes da base nacional comum do 

currículo de Ensino Básico, em nível médio evidenciando capacidade para 
a) identificar conceitos básicos e sua seqüência lógica; 

b) resolver situações - problema que exijam análise, síntese, avaliação e 

aplicação de conhecimento; 

c) usar com desembaraço as formas contemporâneas de linguagem; 

d) identificar princípios científicos e tecnológicos que presidem à produção 

moderna; 

e) explicar as bases filosóficas e sociológicas do exercício da cidadania; 

1.2. Compreensão das peculiaridades do ser humano em cada etapa, do 
desenvolvimento, em relação à aprendizagem o que se traduz em 
capacidade para 
a) identificar as características dos alunos quanto à sua forma de aprender, de 

desenvolver-se e de interagir socialmente; 

b) considerar e respeitar as diferenças de natureza individual e social, 

relacionadas segundo os aspectos sócio-econômico, de cultura, etnia, gênero 

e religião; 

c) identificar as características próprias e diferenciadas, bem como as 

necessidades especiais dos alunos portadores de deficiências, condutas 

típicas e altas habilidades. 

1.3. Capacidade de organizar situações de ensino eficazes, demonstrando 
competência para: 
a) levar em conta as características dos alunos e da comunidade; 

b)  os temas e necessidades do mundo social e os objetivos do currículo; 

c) levar em conta as necessidades próprias e diferenciadas dos alunos que 

apresentam situações especiais, propondo e desenvolvendo estratégias 

adequadas para isso; 
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d) dar tratamento adequado às características específicas de cada faixa etária 

atendida; 

e) construir a transposição didática dos conteúdos apreendidos no 

PROFORMAÇÃO para um grau de complexidade compatível com o Ensino 

Fundamental; 

f) desenvolver a prática da interdisciplinaridade e da contextualização através 

de projetos de conhecimento; 

g) formular um plano de avaliação da aprendizagem, utilizando estratégias e 

instrumento diversificados, de forma a poder captar toda a gama de 

resultados pretendidos com as situações de ensino criadas. 

 

 2. O AMBIENTE DA SALA DE AULA 
 

2.1.  Domínio das estratégias de gestão da classe e dos instrumentos para a 
organização das condições de ensino, de modo a potencializar a 
aprendizagem dos alunos com diferentes níveis e ritmos de aprendizagem 

 

a) estabelecendo uma relação de autoridade e confiança com a turma; 

b) adotando diferentes formas de organização do trabalho na classe; 

c) otimizando o tempo e espaço destinados à aprendizagem; 

d) distribuindo adequadamente o mobiliário na sala, de modo a facilitar a 

participação dos alunos e a sua observação de todos. 

 

3. ENSINO – APRENDIZAGEM 
3.1.  Domínio das estratégias de gestão dos conteúdos e dos instrumentos 

para a organização das condições de ensino, de modo a potencializar a 
aprendizagem de alunos com diferentes níveis e ritmos de aprendizagem 
a) utilizando distintas formas de acessar e processar conhecimentos, bem como 

estratégias de ensino e materiais didáticos diversificados; 

b) articulando conhecimentos teóricos com as experiências dos alunos; 

c) adotando diferentes recursos para propor e desenvolver metodologias 

educacionais adequadas aos alunos que apresentam características ou 

necessidades especiais; 
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d) analisando com cada aluno o respectivo desempenho escolar, de modo a 

permitir que este reoriente seus esforços e suas estratégias de estudo; 

e) empregando estratégias de estudo; 

f) empregando estratégias de recuperação da aprendizagem; 

 
 4. RESPONSABILIDADES PROFISSIONAIS 
4.1. Capacidade de produzir saberes pedagógicos 

a) refletindo sobre a sua própria prática e analisando a efeito das ações 

propostas sobre os alunos, pais e colegas, de forma a aprimorá-las, avaliar 

seus resultados e sistematizar conclusões a respeito; 

b) utilizando conhecimentos sobre a realidade econômica, cultural, política e 

social brasileira para explicar o contexto em que está inserida a prática 

educativa, bem como as relações entre o contexto social e a educação; 

c) comprometendo-se com seu próprio desenvolvimento profissional e sua 

formação permanente, bem como com a ampliação do respectivo horizonte 

cultural; 

d) desenvolvendo atitudes de disponibilidade para atualização, flexibilidade para 

mudanças, gosto pela leitura e empenho na escrita. 

 

4.2. Capacidade de intervir na organização da escola e do trabalho escolar 
a) identificando as implicações para o ensino-aprendizagem das diferentes 

formas de organização do ensino (ciclos, projetos, períodos semestrais ou 

anuais etc.) e dos vários critérios de enturmação dos alunos (idade, 

interesses, nível de domínio do conteúdo etc.); 

b) analisando o percurso de aprendizagem escola dos alunos, de modo a 

identificar características cognitivas, detectar possibilidades e obstáculos e 

formular propostas de intervenção pedagógica voltadas para a reorganização 

do trabalho escolar, tendo em vista o progresso de todos; 

c) Participando em órgãos colegiados; 

d) atuando coletiva e cooperativamente nos processos de elaboração, gestão e 

desenvolvimento da proposta curricular da escola; 

e) elaborando e desenvolvendo projetos pessoais de estudo e trabalho, bem 

como empenhando-se em compartilhar a prática e produzir coletivamente. 
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4.3.  Capacidade de atuar como cidadão e como profissional consciente e 
responsável 
a) pautando-se por princípios da ética democrática: dignidade, respeito mútuo, 

justiça, participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade; 

b) utilizando, sempre que necessário, o conhecimento sobre a legislação que 

rege sua atividade profissional, participando de associações da categoria e 

estabelecendo intercâmbio com outros profissionais em eventos de natureza, 

científica e cultural. 
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ANEXO V 

QUADRO COMPARATIVO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO 
PROFORMAÇÃO E AS COMPETÊNCIAS QUE O PROGRAMA PRETENDE 

FORMAR 

INSTRUMENTOS COMPETÊNCIAS 
Caderno de Verificação 
de Aprendizagem / Vida 
e Natureza 

1.1. domínio dos conteúdos: a) identificar conceitos 
básicos e sua seqüência lógica; 

Caderno de Verificação 
de Aprendizagem 
/Fundamentos da 
Educação 

1.1. domínio dos conteúdos: 
 a) identificar conceitos básicos e sua seqüência lógica; 
1.2. Compreensão das peculiaridades do ser humano: 
 a) identificar as características dos alunos 
4.1. capacidade de produzir saberes pedagógicos: 
 a) refletir sobre sua prática pedagógica 

Caderno de Verificação 
de Aprendizagem / 
Organização do 
Trabalho Pedagógico 

1.1.  domínio dos conteúdos: 
 a) identificar conceitos básicos e sua seqüência lógica; 
1.3. capacidade de organizar situações de ensino 
4.1. capacidade de produzir saberes pedagógicos:  
 a) refletir sobre sua prática pedagógica 
4.2. capacidade de intervir na organização da escola 
 e no trabalho escolar 

Provas Bimestrais de 
Vida e Natureza 

1.1. domínio dos conteúdos:  
 a) identificar conceitos básicos e sua seqüência lógica; 

Provas Bimestrais de 
Fundamentos da 
Educação 

1.1. domínio dos conteúdos: 
 a) identificar conceitos básicos e sua seqüência lógica; 
4.1. capacidade de produzir saberes pedagógicos: 
 a) refletir sobre sua prática pedagógica 

 
 
Provas Bimestrais de 
OTP 

1.1. domínio dos conteúdos: 
 a) identificar conceitos básicos e sua seqüência lógica; 
4.1. capacidade de produzir saberes pedagógicos: 
 a) refletir sobre sua prática pedagógica. 

 
 
 
Memorial 

4.1. capacidade de produzir saberes pedagógicos:  
a) refletir sobre sua prática pedagógica; 
b) utilizar conhecimentos da realidade brasileira; 

e) explicar as bases filosóficas e sociológicas do  exercício 
da cidadania. 

Prática Pedagógica 1.2. compreensão das peculiaridades do ser humano; 
1.3. capacidade de organizar situações de ensino eficazes;
2.1. domínio das estratégias de gestão de classe; 
3.1. domínio das estratégias de gestão de classe 
4.2. capacidade de intervir na organização da escola e do 
trabalho escolar 

Plano de aula 2.1. domínio das estratégias de gestão de classe; 
3.1. domínio das estratégias de gestão de conteúdo; 

Projeto de trabalho 1.2. f) desenvolver a prática da interdisciplinaridade e da 
contextualização através de projetos de conhecimentos 

1.3. capacidade de atuar como cidadão 
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ANEXO VI 

FICHAS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL 
 

 Ficha de Acompanhamento Mensal do Professor Cursista

 PROFORMAÇÃO Módulo II 
  
 

1 Identificação 
Unidades Avaliadas nessa Ficha : 
 
1.2 Município da AGF: 
  
1.3 Nome do Tutor: 
 
1.4 Nome do Cursista: 
 
 
2 Controle Mensal de Presença nos Encontros Quinzenais (Reunião de Sábado)

2.1 Encontro Numero:_____ 2.2 Encontro Numero:_____ 
 2.1.1 Data  2.1.2 Presença 2.2.1 Data: 2.2.2 Presença 
 
 

   

 

 
4 Memorial (Pontuar até 5 pontos cada memorial) 
4.1 Pontuação Obtida Unidade Número:____ 4.2 Pontuação Obtida Unidade Número:____ 
 
 

 
 

4.3 Organização e clareza do texto - Comentários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA TEMÁTIACAS 3 VERIFICAÇÃO DA 
APRENDISAGEM (PONTUAR ATÉ 5 
PONTOS CADA ÁREA TEMÁTICA) 

a) 
Linguagens e 

Códigos 

b)ident. 
Sociedade e 

cultura 

c) 
Matemática e 

Lógica 

d) Fund. 
Da 

Educação 

e) Org. 
do 

Trabalho 
Pedagóg

ico  
3.1.1 Nº. de Pontos (1) (a1) (b1)  (c1) (d1) (e1) 
3.1.2 Recuperação Nº. 
de Pontos (2) 

(a2) (b2) (c2) (d2) (e2) 
 

 
 
 
3.1 Unidade  
Número:___ 

3.1.3 (S) Soma de 
Pontos (1+2) 

     

3.2.1 No. de Pontos (1) (a1) (b1) (c1)  (d1) (e1) 
3.2.2 Recuperação No. 
de Pontos 

(a2) (b2) (c2) (d2) (e2) 
 

 
 
 
3.2 Unidade 
Número:___ 

3.2.3 (S) Soma de 
Pontos (1+2) 
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Ficha de Acompanhamento Mensal do Professor Cursista

 PROFORMAÇÃO Módulo II 
  
 

 
1 Identificação 
Unidades Avaliadas nessa Ficha: 
 
1.2 Município da AGF: 
  
1.3 Nome do Tutor: 
 
1.4 Nome do Cursista: 
 
 
5 Prática Pedagógica (Pontuar até 8 pontos cada competência)  
 
 
5.1 Competências  

 

 
 
5.2 Exemplos de Resultados Esperados 

5.3 Data da 
Visita Mensal 
___/___/___ 
 
5.4 Nº Pontos 
Obtidos 
 

 
5.5 Média 
dos Pontos 
da Prática 
(a+b+c+d)/4 

Estabelece uma relação de 
autoridade e confiança com 
a turma 

Consegue manter a disciplina necessária ao 
bom andamento das aulas. 
Os alunos participam falando um de cada 
vez. 
Os alunos solicitam ajuda e explicação com 
tranqüilidade e confiança. 

(a) 

Participar em órgão 
colegiado 

Comparece em reuniões na escola ou no 
órgão de educação do município 

(b) 

Estimular os trabalhadores 
em grupo e as interações 
sociais  

Utiliza recursos do trabalho coletivo em suas 
aulas, estimulando a participação de todos. 
Cria oportunidade para interações sociais, 
encarregando os alunos de tarefas em 
comum. 

(c) 

Articular conhecimentos 
teóricos com as 
experiências dos alunos 

Leva os aluno a refletir sobre suas vivencias. 
Dá exemplos relacionando os conteúdos 
estudados com a experiência do aluno. 

(d) 

 

 
6 Plano de Aula (Pontuar até 2 pontos cada plano) 
6.1 Unidade Número:____  6.2 Unidade Numero:____ 6.3 Média 

dos Pontos 
6.1.1 Data da 
Observação 

6.1.2 Pontos Obtidos 6.2.1Data da 
Observação 

6.2.2 Pontos 
Obtidos 

6.3.1 
Média 
(6.1.2+6.2.
2)/2 

 
 

 
 

  

6.4 Pratica Pedagógica e Plano de Aula – Comentários sobre o desenvolvimento das atividades 
 
 
 
 
 
 
 
 


