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RESUMO: Este artigo tem como objetivo traçar um cenário das pesquisas sobre os processos de 

avaliação na EAD. A pesquisa consistiu em levantar e organizar as pesquisas já concluídas nos 

programas de pós-graduação do Brasil armazenadas no Banco de Teses Capes, desde a criação do banco 

de dados (1987) até o ano de 2012. Os filtros utilizados para selecionar os trabalhos foram as expressões 

exatas “avaliação EAD” e “avaliação educação a distância. A metodologia utilizada foi a bibliometria. O 

resultado apontou que existe um pequeno número de estudos nessa área e que muitos dos existentes 

voltaram-se para um estudo de caso de algum curso oferecido.  
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INTRODUÇÃO  

A reflexão acerca da qualidade da EaD é uma preocupação frequente nos debates da área. A qualidade 

está presente na legislação específica e na fiscalização do governo nos cursos oferecidos nessa 

modalidade. Todas as partes envolvidas na elaboração e promoção dos cursos colaboram para o êxito 

na educação promovida.  

As chamadas novas “TICs” (Tecnologias de Informação e Comunicação) representam o alicerce de um 

modelo de educação em contínuo crescimento, seja no interior dos cursos superiores e/ou na Pós-

Graduação. As técnicas de EaD estão combinando os recursos educacionais que todos conhecem com as 

ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Utilizando de um ambiente digital as TICs 

dinamizam o aprendizado e proporcionam uma infinidade de recursos para que o aluno obtenha o 

acesso a educação, já que relacionam os diferentes recursos da informática para o aprendizado. 

Segundo Mattar, a LDB 

fala de “uso da Tecnologia da Informação e Comunicação  (TIC) e veiculação de programas de ensino a 

distância e de educação continuada”. A deliberação fala também das possibilidades do uso de espaço 

alternativo não limitado ao espaço da sala de aula. (MATTAR, 2011, p.4) 

Preocupadas em compreender os modelos de avaliação que vem sendo utilizado pelas instituições de 

ensino que oferecem cursos na modalidade UAB, fomos buscar nas pesquisas realizadas nos programas 

de Pós- Graduação do Brasil quais são os limites da avaliação na EaD. Assim, esse artigo não pretende 

esgotar o tema e sim reunir algumas das características que poderão auxiliar gestores, professores e 

tutores interessados em aprimorar o ensino oferecido. 

 

RESULTADOS 

O Banco de Teses Capes é um banco de dados em que se encontra reunida toda a produção da Pós-

Graduação do Brasil, de 1987 até hoje, no que diz respeito a stricto sensu, ou seja, mestrados e 

doutorados. Desta forma, quando se deseja compreender sobre um temática, pode-se antes traçar um 

panorama dos estudos já finalizados na área. Tal busca auxilia não só aqueles que estão iniciando sua 

pesquisa como também profissionais atuantes que desejam compreender melhor a realidade e 

questões que o cercam. 

Nós utilizamos como metodologia a bibliometria, que teve sua origem ainda no século XIX com o inglês 

Bradford. Segundo Hayashi (2004), se aplica perfeitamente a pesquisas que desejam oferecer o estado 
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da arte do conhecimento de um determinado tema, fazendo também um levantamento estatístico das 

produções escritas. 

Para a elaboração deste artigo, fizemos um levantamento dos trabalhos disponibilizados no Banco de 

Teses Capes, com a expressão exata “avaliação EAD” e “avaliação educação a distância”. Na primeira 

opção foram encontrados 13 trabalhos e na segunda 20 trabalhos. Três dos trabalhos encontrados 

repetiram-se nas duas buscas e dos 30 trabalhos identificados, apenas 19 trataram especificamente de 

processos de avaliação na modalidade de educação a distância. São eles: 

 

TABELA 1 

Trabalhos concluídos na temática avaliação na modalidade de educação a distância 

Autor Trabalho Ano da defesa 

Anderson Lopes Dissertação- Avaliação em Educação Matemática a distância: uma experiência de 
Geometria no Ensino Médio 01/10/2004 

Etiane Valentim da Silva Dissertação- As Representações Sociais da Avaliação da Aprendizagem em cursos 
de Licenciatura em Matemática on line 01/03/2010 

Francisco Ney Vasques Monteiro Dissertação- Avaliação: Percepção do professor no processo de ensino-
aprendizagem mediado por tecnologias na educação a distância 01/09/2011 

Juliana Danielle dos Reis Pereira Dissertação- Processos avaliativos da aprendizagem em educação a distância - 
EaD 01/10/2009 

Márcia Eunice Lobo Dissertação- Avaliação e regulação da educação a distância no ensino superior 
brasileiro: um olhar sobre os processos de credenciamento institucional. 01/05/2011 

Maria Sandra Souza Lopes Dissertação- Avaliação da Aprendizagem em Atividades Colaborativas em EAD 
Viabilizadas por um Fórum Categorizado 01/02/2007 

Nilo Acir Hirt. Dissertação- Considerações Metodológicas para Avaliação de Aprendizado num 
Sistema de Educação a Distância. 01/09/2003 

Robson Hugo Henning Dissertação- Sistema de Avaliação Adaptável ao Perfil do Aluno no Ensino à 
Distância 01/07/2005 

Rosana Zanoni Mascarenhas Ribeiro Dissertação- Avaliação Institucional na Educação a Distância: Rompendo 
Fronteiras para a Democratização da Educação com Qualidade. 01/12/2009 

Lisiane Pelline Faller Dissertação- Estudo de parâmetros para a avaliação de cursos de ensino a 
distância (EAD) 01/01/2009 

Luís Fernando Maximo 
Dissertação- A efetividade de feedbacks informatizados sobre a auto-regulação 
da aprendizagem em cursos a distância: um estudo de caso na área da 
Computação 

01/05/2009 

Márcia Moura Franco Dissertação- O uso da fotografia em um processo de avaliação na educação a 
distância: o foco na aprendizagem 01/09/2009 



EIXO 6 – PROCESSOS AVALIATIVOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 

1174 

Marcus Vinícius ferreira Gonçalves Dissertação- Arquitetura de Avaliação em Fórum de Discussão Temático 01/03/2009 

Maria Vitória Ribas de Oliveira Lima Dissertação- Avaliação da Aprendizagem no Programa de Educação a Distância: o 
PROFORMAÇÃO em Pernambuco 01/07/2005 

Mônica Giacomassi de Menezes de 
Magalhães 

Dissertação- Estudo e avaliação de educação a distância utilizando a tecnologia 
WWW 01/10/1997 

Rita de Cássia dos Santos Dissertação- Perfil da Educação a Distância no extremo sul do Brasil: estrutura, 
aplicação e avaliação 01/08/2011 

Sandra da Silva Santos Avaliação em Educação a Distância mediada pela internet: um estudo das 
possibilidades e limitações 01/04/2008 

Patricia Brandalise Scherer Bassani Tese- Mapeamento das interações em ambiente virtual de aprendizagem: uma 
possibilidade para avaliação em educação a distância 01/03/2006 

Nelson Pereira Castanheira Tese- Modelo para a avaliação da qualidade da educação a distância em 
ambientes com aulas por televisão, via satélite 01/10/2008 

Fonte: VIEIRA, BUENO (2013) 

 

A partir do levantamento traçamos um panorama das pesquisas identificadas. Levando em consideração 

as regiões do Brasil temos: 

Gráfico 1 

Pesquisas separadas por regiões  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VIEIRA, BUENO (2013) 

 

A partir do “gráfico 1” podemos observar que inexistem pesquisas sobre a temática na região norte e 

muito poucas foram desenvolvidas no restante das regiões. Não é estranho que a maior concentração 

das pesquisas esteja no sudeste e sul. Se considerarmos os dados do Anuário Brasileiro Estatístico de 

Educação a Distância, colocaram a Região Sul do Brasil como tendo o maior número de alunos de cursos 
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na modalidade a distância em 2007. Na região sudeste surgiram as primeiras propostas de cursos a 

distância, além de também se encontrar um grande número de alunos na modalidade. Os anuários dos 

anos seguintes apontaram que em 2008 e 2009 cresceu muito o número de estabelecimentos 

credenciados para oferecerem cursos EAD e o número de alunos cresceu 150%. Acreditamos que as 

pesquisas sobre a temática tendem a crescer em todas as regiões, já que em todas elas cresceu muito o 

número de cursos ofertados. 

Realizamos ainda um levantamento dos programas de Pós-Graduação e as áreas que estudam a 

temática e encontramos: 

Quanto ao financiamento dos 19 trabalhos encontrados, apenas 4 receberam financiamento para sua 

execução, sendo 3 financiados pelo CNPq e CAPES. Três na região sudeste e um em Pernambuco.  

Quanto a metodologia dos trabalhos, podemos destacar as mais várias, sobretudo pela diversidade de 

áreas de concentração das pesquisas, uma vez que poucas se desenvolveram na área da Educação. 

Quanto as metodologia utilizadas pelos autores, encontramos os teóricos de BLOOM, TAROUCO,  

modelo de KIRKPATRICK, BONNIOL & VIAL, HADJI, HOFFMAN e SILVA, Teoria das Representações Sociais 

(MOSCOVICI), FREIRE, LIBÂNEO, REZEK NETO. Dentre  os meios para realização estão: estudos de caso, 

análise de ambientes virtuais de aprendizagem, teste de comportamento com novas ferramentas e 

estruturas, pesquisa documental, pesquisa de natureza descritiva, entrevistas, criação de indicadores 

para análise. 

Como podemos observar a partir das pesquisas identificadas, as metodologias são muito diversificadas e 

poucas utilizam um amplo suporte teórico, sendo em sua maioria análises da situação atual de modelos 

na modalidade; a aplicação de novas avaliações e formas de gerir a EAD, e o resultado disso. Poucos se 

debruçaram sobre os estudiosos da educação, provavelmente porque poucos se desenvolveram nos 

programas de Educação, o que nos levou a encontrar muitas metodologias que utilizam técnicas da área 

computacional e administrativa.   

 

CONCLUSÔES 

Com todo aumento na oferta da modalidade EAD e mediante a importância que o método de avaliação 

tem no processo de ensino e aprendizagem, identificamos a necessidade de se ampliarem o números de 

estudos sobre a avaliação na modalidade EAD. Os estudiosos Moore e Kearsley indicaram uma 

necessidade que serve também para o Brasil: a de se estudar e pesquisar a EAD. Segundo eles, a boa 
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prática da educação a distância, bem como a pesquisa e a teoria, dependerão de mais treinamento dos 

educadores e de outras pessoas desta área; a fim de contribuir para a melhor comunicação da qual 

depende a boa prática e a pesquisa, é preciso existir mais compreensão da teoria de educação a 

distância como um meio de provocar menos confusão na terminologia. (MOORE; KEARSLEY, 2007, p.329) 

De tal forma, esse estudo é apenas um ponto de partida para pesquisas futuras e tem o intuito também 

de estimular estudantes e profissionais da área do ensino, sobretudo da EAD, a estudarem a temática. 
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RESUMO: Relato sobre o trabalho da professora Lúcia Helena Soares e Silva5 na avaliação dos exercícios da 

disciplina de Organografia Sistemática Fanerofítica (OSF) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas à 

distância da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), na qual 

trabalhou a avaliação dos exercícios da disciplina de OSF com os alunos dos polos de Ceilândia-DF e 

Itapetininga-SP, utilizando o  processo de fotografia autoral como resposta visual em substituição da 

resposta escrita na fixação da aprendizagem. 

 

                                                           

5 – Lúcia Helena Soares e Silva  é Bacharel e Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina (1986), 
Mestre em Botânica pela Universidade Federal do Paraná (1990), Doutora em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de 
Campinas (2000), tendo concluído Pós-doutorado no Natural History Museum, Londres em 2009. Desde 1997 é Professora da 
Universidade de Brasília 
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PALAVRAS-CHAVE: Educação à distância, Ciências Biológicas, Avaliação criativa 

INTRODUÇÃO 

A educação à distância é uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica dos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação entre alunos e professores, desenvolvendo atividades em lugares e tempos diferentes (MEC, 

2010), possibilitando que o conhecimento acadêmico chegue a lugares onde a universidade não podia estar 

fisicamente com suas aulas e metodologias na forma tradicional de aprendizagem através do ensino 

presencial, no qual o professor direciona, explica, estimula e  objetiva o aluno na conquista do 

conhecimento.  

Erroneamente algumas pessoas pensam que o curso à distância é mais fácil do que os cursos presenciais. 

No entanto isso não condiz com a realidade tendo em vista que o aluno que se dispõe a estudar a distância 

tem que ter um comprometimento maior, disciplinar seus horários de estudos, responsabilidade, iniciativa 

de pesquisar, investigar e assimilar as orientações dos professores e tutores à distância. 

Sabemos que a educação à distância não é algo recente e que já era ofertada antes mesmo do advento da 

internet.  As primeiras manifestações de educação à distância se popularizaram com o Instituto Universal 

Brasileiro, que em 1941 já divulgava o ensino livre por correspondência, tanto profissionalizante como de 

formação acadêmica. A Fundação Roberto Marinho em parceria com canais de televisão (Globo e TVE) 

deram início ao Telecurso 1º Grau e 2º Grau que tinha como objetivo preparar jovens e adultos para as 

provas do supletivo. Logo em seguida em parceria com a Federação da Indústria do Estado de São Paulo 

(FIESP), a Fundação Roberto Marinha lança o Telecurso 2000, com  mais de 1.140 programas televisivos. 

SARAIVA (1996, p. 20) 

A educação à distância propõe um aprender de forma autônoma, que tem sido um dos grandes desafios a 

ser vencido tanto por professores como por alunos.   MORAN (2002, p.3) em seu texto O que é Educação a 

Distância, enfatiza que as mudanças estão ocorrendo, mas, no entanto não é fácil e nem uniforme. Ressalta 

ainda que a mudança ocorra aos poucos e em todos os níveis de modalidades educacionais.  

Hoje, uma parcela significativa das universidades federais, estaduais e algumas particulares, estão 

oferecendo a sociedade em algum nível graduação, especialização ou formação continuada na modalidade 

à distância e isso é um passo importante para romper com o preconceito com essa forma de ensino. 

No entanto o que deve ser relevante no processo de ensino aprendizagem é o que poderá ser lembrado 

pelo aluno como um resultado positivo dentro das metodologias aplicadas pelos professores nos cursos de 
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educação à distância. Essa diversificação metodológica na forma de transmitir o conteúdo beneficia o aluno 

no processo de aquisição do conhecimento.  

Um dos processos de diversificação na maneira de avaliar o aluno de educação à distância pode ser a 

fotografia, que segundo ESSUS (1995, p. 25) “a imagem fotográfica compreendida como documento revela 

aspectos da vida material de um determinado tempo do passado que a mais detalhada descrição verbal não 

daria conta”. Esse pensamento também é compartilhado por BITTENCOURT (1998, p. 199) quando diz que 

“fotografias apresentam o cenário no qual as atividades diárias, os atores sociais e o contexto sociocultural 

são articulados e vividos.” 

O objetivo com esse trabalho é relatar a estratégia avaliativa da disciplina de OSF desenvolvida no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas à distância da Universidade de Brasília (UnB)/Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) desenvolvida pela Professora Lúcia Helena Soares e Silva no ano de 2012 para os alunos dos 

polos de Ceilândia-DF e Itapetininga-SP. 

 

METODOLOGIA 

Durante o semestre a professora disponibilizou na página da disciplina de OSF toda a literatura que seria 

usada. Tradicionalmente ela poderia ter optado por exigir a leitura do material e disponibilizado 

questionários para responder de acordo com o texto e assim o aluno poderia fixar o conteúdo. Porém 

mesmo sendo o primeiro contato da professora com essa modalidade de ensino, ela utilizou da criatividade 

e a possibilidade de diversificar a aula e trazer algo novo ao contexto de educação à distância. A professora 

percebeu que os alunos das  turmas UnB/UAB do curso de Ciências Biológicas  dos pólos de  Ceilândia-DF e 

Itapetininga-SP,  precisavam ter um contato maior com o universo de  OSF. Ela disponibilizou questionários 

e ao invés do aluno responde-los de acordo com livros, textos ou outro material de consulta, ela solicitou 

que cada aluno fotografasse o que era pedido no questionário e desta forma o aluno estaria respondendo 

as questões através das imagens captadas por ele em suas saídas de campo. Essa estratégia diferenciada 

usando o registro fotográfico autoral é reforçada por MASETTO (200, p. 143) que defende a variedade de 

tecnologias usadas no processo de aprendizagem em detrimento de técnicas repetidas à exaustão. A 

professora disponibilizou um tutorial sobre como desenvolver a atividade e como salvar em arquivo 

específico. Essa diversificação da metodologia utilizando  o recurso da fotografia, é defendido por 

RODRIGUES (1997, p. 14), no qual o papel do educador não é simplesmente o de repassar conhecimento 

aos  alunos, é mais amplo e ultrapassa a passividade da transmissão do conhecimento, onde o aluno deixa 

de ser  somente o receptor  e passa a ser parte integrante da aquisição do saber. 
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 Além do objetivo de fixação do conteúdo e do entendimento através da prática, essa atividade 

proporcionou aos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distancia, a visitação de vários 

lugares como, por exemplo: Jardim Botânico de Brasília (alunos do pólo Ceilândia-DF), parques ecológicos, 

floriculturas e chácaras, destacando-se o prazer em realizar as atividades que mais parecia um hobbie.  

A pesquisa em campo, fotografando o que era solicitado pela professora, também possibilitou ao aluno o 

encontro com outras espécies da flora do cerrado que geravam dúvidas e a dúvida era sanada com a 

explicação da professora através dos fóruns. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na educação à distância o processo de ensino-aprendizagem é acrescido da autonomia que é exigida do 

aluno na construção do conhecimento e alguns fatores são importantes para que esse aluno possa alcançar 

êxito dentro de um curso de graduação à distância. 

A experiência realizada pela professora Lucia Helena na disciplina de OSF do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas a distância da UnB/UAB utilizando a fotografia como uma forma de responder os 

questionários, vem ao encontro do pensamento de ROSSI (2006, p. 36) “ao ler uma imagem, fazemos 

perguntas a ela, mesmo quando não sabemos que a estamos interpretando”. Rossi faz referência ao 

diálogo criado implicitamente entre o aluno e o objeto estudado, buscando a compreensão.  Desta forma 

podemos dizer que a metodologia adotada pela professora Lúcia Helena, corresponde ao que Moore (2006, 

p.2) classifica como “aprendizado que ocorre num lugar diferente do local de ensino, utilizando técnicas e 

tecnologias” fazendo despertar nos futuros professores de Ciências Biológicas o estímulo para diversificar a 

prática pedagógica e tornar a aula criativa e interessante, onde o aluno tenha prazer  em estudar.  

 

CONCLUSÃO 

A atividade diferenciada que ocorreu nas aulas de OSF do curso de Ciências Biológicas  da UnB/UAB 

utilizando a fotografia como método avaliativo na educação à distância, serviu como ferramenta para 

melhorar a aprendizagem dos alunos tendo em vista que geralmente eles(os alunos) utilizam as imagens 

disponíveis em livros e  na internet para estudar. Porém quando o aluno é o próprio autor da imagem 

estudada, permitiu-lhe adquirir o conhecimento na prática e proporcionou momentos prazerosos  e de 

socialização com outros alunos da turma.  
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Flexibilizar o conhecimento além dos padrões tradicionais principalmente no ambiente virtual onde ao 

mesmo tempo em que amplia a interação com o mundo da informação, também limita outras 

possibilidades pela exaustão de formas repetitivas de velhas práticas pedagógicas. É preciso criar situações 

que coloque o aluno bem mais próximo do mundo real e vivo.  

Concordamos com LOPES (2007, p.17) sobre a necessidade de entender à dialética de ensinar e aprender a 

distância como um processo que precisa de “recursos tecnológicos que facilitam a comunicação e a 

interação e trazem novas experiências sob os aspectos de distância e tempo.” Precisamos dentro do 

universo da educação à distância de metodologias que proporcione o aluno a ter contato com a realidade e  

interagir o seu conhecimento com   a prática  de fato.  

Para LOPES (2007, p. 17) somente uma proposta de aprendizagem ativa é que realiza ambientes que irá 

gerar “interação, colaboração, produção de conhecimento e possibilidade de customização ou 

personalização da educação”. Experiências diretamente relacionadas a uma visão construtivista e 

interativista, devem nortear os processos de autonomia da aprendizagem e estimular os futuros 

professores de Ciências Biológicas a buscarem metodologias criativas como aliada da prática pedagógica 

para vencer a rotina da sala de aula e despertar no aluno o desejo, a vontade e o interesse de aprender 

através de experiências prazerosas. 
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RESUMO: Esse estudo tem como objetivo geral socializar as práticas de avaliação da aprendizagem 

desenvolvidas no curso de formação em educação escolar indígena na modalidade a distância, ofertado 

por intermédio do Programa Rede Diversidade desenvolvido pela Universidade Federal do Tocantins, o 

qual utilizou entre outros instrumentos, as ferramentas Fórum e Chat, visando desenvolver práticas 

numa perspectiva formativa e emancipadora. Partiu-se da problemática de que, mesmo sendo a 

avaliação da aprendizagem um tema desafiador na educação brasileira, sobretudo em curso on line, é 

possível desenvolver práticas avaliativas significativas  que contribuam para a formação dos alunos? 

Como metodologia, utilizou-se de um estudo bibliográfico e documental, como também realizou-se um 

estudo analítico e descritivo de um curso on line. Como resultados destaca-se que, para além dos limites 

do uso de Fóruns e Chats em curso a distância, pode-se destacar possibilidades positivas do uso dessas 

ferramentas no curso em questão, as quais apontam para práticas avaliativas formativas e 

emancipadoras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação a distância,  Fórum, Chat. 
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ABSTRACT: This study aims to socialize the general assessment practices developed in learning training 

course on indigenous education in the distance mode, offered through the Diversity Network Program 

developed by the Federal University of Tocantins, which used among other instruments, Forum and 

Chat tools in order to develop practical perspective formative and emancipatory. We started from the 

problem that, even though the assessment of learning a challenging topic in Brazilian education, 

especially in online course, it is possible to develop meaningful evaluation practices and contribute to 

the training of students? The methodology used is a bibliographic and documentary, as well as 

performed a descriptive and analytical study of an online course. The results highlight that, beyond the 

limits of the use of forums and chats in distance, can highlight the positive possibilities of using these 

tools in the course in question, which point to formative assessment practices and emancipatory. 

 

Key-words: Distance education, Fórum, Chat. 

 

 

1. INTRODUÇÃO. 

Com o aumento de demanda e ofertas de cursos a distância surge a necessidade de repensar o modelo 

pedagógico de avaliação que seja mais adequado às condições de aprendizagem proporcionadas em um 

processo de ensino e aprendizagem on line. Nessa direção, um dos grandes desafios de professores e 

todos os envolvidos em um curso nessa modalidade, são as questões em torno da avaliação da 

aprendizagem. 

Sobre esse tema, é comum constatar-se concepções em direção a um olhar somente para os resultados 

alcançados pelos alunos no processo de aprendizagem. Entretanto essa concepção vem sendo 

desmistificada por meio de pesquisas e estudos que concebem a avaliação para além dos limites da 

aprendizagem dos sujeitos.  

Esses estudos demonstram uma nova compreensão que amplia o entendimento do processo avaliativo 

e apontam que, além do aluno, a turma envolvida em um curso, o professor e o coletivo de professores 

tornam-se sujeitos nessa relação de aprendizagem, pois a avaliação passa a ser concebida não como 

algo delimitada, única e exclusiva dessa relação, mas torna-se elemento de análise da avaliação também 

do professor.  
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A avaliação da aprendizagem em EaD, assim como em cursos presenciais é uma questão muito 

complexa e exige amadurecimento em suas práticas, sobretudo se pretende que o aluno aprenda de 

forma emancipadora e seja avaliado nessa mesma perspectiva.  

Assim, pode-se observar que uma dos maiores desafios em cursos on line constitui-se na forma de como 

se proceder o ato avaliativo  fazendo uso dos instrumentos encontrados em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, sobretudo , nas discussões do fórum de debates ou nos chats, uma vez que a análise 

nesses recursos é considerada como subjetiva. 

 Portanto, considera-se que o processo de avaliação em curso on line, apesar de ser complexa e 

dinâmica,  se desenvolvida positivamente, pode oferecer condições para que a equipe de gestores e 

professores tomem suas decisões e façam os ajustes necessários no modelo pedagógico do curso.  

 
2. O FÓRUM E O CHAT COMO ESPAÇO AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O fórum é uma poderosa interface para se proceder à prática avaliativa por promover o diálogo o que, 

por sua vez, possibilita uma avaliação na dimensão dialógica. Nesse sentido, a avaliação “não é um 

momento nem uma atividade pontual dos processos de ensino e de aprendizagem, mas um processo 

entrelaçado e intrinsecamente ligado aos demais” (KRATOCHWILL, 2010 p. 4). 

Primo (2006) defende que uma educação dialógica e problematizadora  deve se organizar considerando 

o contexto de desenvolvimento dos alunos. Assim, a avaliação “muda de foco e sua própria 

temporalidade se altera. Passa-se a uma avaliação constante, que se estende por todo o curso. Em vez 

de se avaliar meramente produtos finais, como um teste, acompanha-se todo o processo construtivo do 

educando.” (PRIMO, 2006, p. 5). 

O Fórum foi utilizado no curso como uma ferramenta de avaliação da aprendizagem no curso e 

conforme o projeto este foi criado com o objetivo de verificar a capacidade do aluno de comunicar, de 

interagir e de refletir, de forma crítica, sobre assuntos propostos. Nessa perspectiva, percebe-se que a 

proposta de avaliação da aprendizagem proposta visa ocorrer de forma contínua, com o intuito de 

promover o diálogo entre os participantes. 

Quanto o chat percebe-se que se este foi utilizado com instrumento de avaliação de aprendizagem, 

assim como se procedeu com o fórum. Por ser uma ferramenta síncrona permite a participação de todos 

em tempo real. Nesse sentido sua utilização deve ser previamente planejada, buscando alcançar 

objetivos articulados com a proposta do curso, propondo assim temas de discussões coerentes com o 

assunto estudo, realizando sempre que necessário uma ordem nas intervenções, sendo flexíveis com 
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horários de acesso, dentre outras questões como propõem Santos, Bezerra e Júnior (2012 p. 10) “alunos 

e professor estão ao mesmo tempo conectados em uma sala de bate-papo para debater determinado 

assunto ou conteúdo, discutir a realização de uma atividade, onde todos podem opinar e ao mesmo 

tempo visualizar a opinião do outro.”  

Essas questões apontam para a importância do papel do professor/tutor enquanto mediador de um 

curso realizado em um AVA como é o caso da plataforma Moodle, por apresentar características  

diferentes do desempenhado na sala de aula presencial. Nos espaços on-line, terá de potencializar os 

processos de construção de significados em detrimento dos processos de transmissão de conteúdos, 

assumindo um papel de moderador, sem deixar de promover as possibilidades de construção de 

conhecimentos por todos os integrantes do grupo.  

 

3. UM EXEMPLO DE PRÁTICA AVALIATIVA DA APRENDIZAGEM EM CURSO ON LINE 

Considerando o objetivo desse estudo, passamos a destacar uma experiência de prática avaliativa que 

utilizou, dentre outras ferramentas, o Fórum e o Chat, visando desenvolver práticas dialógicas e 

emancipadoras durante a realização do curso de formação em Educação Escolar Indígena que utilizou o 

AVA/Moodle. 

A partir das análises analisadas, verificou-se que foi empregada à metodologia de avaliação dialógica, na 

qual a avaliação é vista como um instrumento que promove a reflexão teórica com possibilidade de 

favorecer a troca de ideias entre e com os alunos. Nessa perspectiva, o professor-tutor buscou 

incentivar, elucidar e mediar a interação durante todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Pode-se perceber que o acompanhamento do fórum, por parte do professor/tutor foi diário. No fórum 

de discussão teórico o professor/tutor estava preocupado em incentivar a participação e a 

interatividade do aluno instigando-o a refletir, a problematizar, a argumentar e a contra-argumentar, de 

forma crítica e reflexiva, sobre o tema proposto.  

Considerando que é essencial a mediação pedagógica dos professores/ tutores, no fórum de discussão, 

conforme já mencionado no referencial teórico, ficou visível que esta intervenção promoveu uma 

discussão baseada na interatividade, que ofereceu subsídios para a realização de uma avaliação 

contínua na dimensão dialógica e emancipatória.  

No que se refere ao chat, este foi proposto no curso com mesma finalidade do fórum de discussão, a fim 

de verificar a capacidade de comunicação e interação do aluno em discutir, de forma crítica e reflexiva, 
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sobre temas inerentes ao assunto em estudo.  Nessa atividade o professor/tutor programava o horário e 

o tempo de duração deste. Durante este período incentiva a participação dos cursistas.  

De maneira geral pode-se constatar que a equipe envolvida esteve sempre atenta às  dificuldades dos 

cursistas durante o processo de avaliação, e tentaram utilizar os recursos de Fórum e Chat para 

amenizar os problemas e como forma de auxiliar no processo formativo e contínuo dos alunos. Nesse 

sentido, mesmo considerando os limites e dificuldades encontrados nessas práticas, foi perceptível a 

tentativa de desenvolver um processo de avaliação da aprendizagem numa perspectiva contínua.   

Dessa forma, pode-se afirmar que a utilização dos Fóruns e Chats propostos no curso em estudo 

permitiram o desenvolvimento dessas práticas de avaliação, mesmo considerando suas limitações, mas 

percebe-se que em grande parte, os professores considerando os pressupostos apontados no projeto do 

curso buscaram realizar uma avaliação prezando pelo diálogo e discussão entre os estudantes, levando 

em consideração a qualidade da participação e a relevância  dos comentários de forma geral, sempre na 

direção de uma aprendizagem colaborativa. 

 

 4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Tendo em vista que esse estudo buscou, dentre outros objetivos, evidenciar possibilidades de práticas 

avaliativas numa perspectiva dialógica e emancipadora em curso online, e considerando que as 

possibilidades tecnológicas presentes em uma plataforma Moodle são variadas, pode-se constatar que 

as práticas avaliativas, no curso em estudo, buscaram potencializar o processo de formação dos alunos 

de forma contínua por meio do uso dos recursos e interfaces como o Fórum e o Chat. 

Nesse sentido ficou evidenciado que o desenvolvimento de cursos on line devem possibilitar aos 

estudantes a capacidade de construir novos conhecimentos de forma colaborativa e interativa,  por 

meio de trocas de experiências e por sua capacidade de reflexão, sobre os referenciais teóricos 

abordados e suas práticas. Esses elementos por sua vez se apresentaram como pré-requisito no projeto 

do curso e foi, de forma geral, possibilitado por professores e alunos no curso analisado, como se 

percebeu pelas práticas adotadas durante o desenvolvimento do curso, que se disponibilizaram a 

desenvolver um acompanhamento contínuo do desempenho dos alunos no ambiente on line. 

Portanto, pode-se concluir que a avaliação, via EaD mediada por tecnologias, sobretudo, fazendo uso de 

recursos e interfaces disponíveis na plataforma Moodle, apesar de ser um desafio, pode ser uma 

dinâmica positiva além de oferecer condições para que a equipe de professores e tutores possam 
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acompanharem e mediar o desempenho dos cursistas. Nesse sentido, vale ressaltar que as práticas 

avaliativas em ambiente de aprendizagem online,  devem ser claras e objetivas, sempre respeitando os 

direitos do avaliado de aprender, de defender e de reagir frente ao ato avaliativo. 
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RESUMO: O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia concebe que as práticas avaliativas estão 

pautadas no processo de avaliação formativa, visando o acompanhamento e desenvolvimento de ambas 

as práticas. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho foi verificar se as práticas de mediação e 

avaliação do curso de Pedagogia a Distância, bem como da aprendizagem estão pautadas em um 

processo formativo. Os objetivos específicos foram: explicar como se dá o processo de mediação da 

aprendizagem e como acontece o processo da avaliação qualitativa e quantitativa no Curso de 

Pedagogia a Distância. A metodologia adotada fundamentou-se na pesquisa qualitativa e bibliográfica 

com o intuito de destacar a formação, os saberes e as práticas dos profissionais envolvidos no curso, com 

base no Projeto Politico Pedagógico do curso e nas informações colhidas ao longo do mesmo. 
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1.INTRODUÇÃO  

 A Universidade Federal de Uberlândia, deu início, no 2º semestre de 2009, ao curso de Pedagogia a 

distância, por meio da Faculdade de Educação (FACED), com a oferta de 410 vagas para os pólos de 

Araxá (50 vagas), Carneirinho (60), Patos de Minas (100), Uberaba (100), Uberlândia (100), organizado 

em oito semestres. Para que um curso seja veiculado a distância, mediado pela Internet, é preciso 

contar com uma infraestrutura organizacional complexa (técnica, pedagógica, administrativa e 

financeira).  

Além disso, de acordo com as exigências da UAB, é importante a atuação de alguns atores, tanto na 

IPES, quanto nos Pólos. Dentre os profissionais envolvidos estão: o coordenador UAB na IES, o 

coordenador do curso, os coordenadores de pólo, os tutores a distância e presenciais, os professores 

(pesquisadores e conteudistas) e os alunos. 

Neste sentido, a ação da tutoria assume uma função mediadora e integradora, onde o tutor, 

acompanhado pelo professor e pelas diretrizes do material didático, tem o papel de orientar o aluno e, 

ao mesmo tempo, colocar à sua disposição recursos que o possibilitem estudar de forma autônoma. A 

tutoria é o método mais utilizado para efetivar a interação pedagógica e é de grande importância no 

acompanhamento da prática pedagógica e na avaliação na modalidade de educação a distância.  

Nessa perspectiva, o objetivo geral deste trabalho foi verificar se as práticas de mediação e avaliação do 

curso de Pedagogia a Distância e da aprendizagem estão pautadas em um processo formativo. Já os 

objetivos específicos foram: explicar como se dá o processo de mediação no curso de Pedagogia a 

Distância; discutir de forma breve como se dão os aspectos qualitativos e quantitativos do processo da 

avaliação do Curso de Pedagogia a Distância. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia concebe que as práticas avaliativas estão pautadas no 

processo de avaliação formativa, visando o acompanhamento e desenvolvimento de ambas as práticas. 

Nesse sentido, a questão norteadora dessa pesquisa é verificar se as práticas de mediação e avaliação 

do Curso de Pedagogia a Distância realmente estão pautadas em um processo formativo.  

Salientamos que este artigo se refere a uma primeira etapa da análise da medição e avaliação realizada 

no curso de Pedagogia a Distância da UFU, apresentando dados parciais à luz da metodologia qualitativa 

e bibliográfica. Nesta primeira etapa não foram analisados os instrumentos de avaliação que foram 

aplicados ao longo do curso referentes à avaliação efetivamente realizada no curso de Pedagogia da 

UFU. 
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2 A MEDIAÇÃO NO CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA DA UFU  

 Vemos a tutoria como uma necessidade dos sistemas de educação a distância, nos moldes 

estabelecidos pela UAB, principalmente, porque a existência de contato humano é imprescindível para o 

processo de ensino-aprendizagem. A eficiência de suas orientações é decisiva para o sucesso do curso, 

pois, elas podem contribuir para a participação do aluno, sua permanência e conclusão do curso. 

Para Palloff e Pratt (2004) os professores devem aprender com os aprendizes. Eles não são os únicos 

especialistas no processo de aprendizagem. Os alunos precisam assumir responsabilidades pelo 

processo de ensinar seus colegas e aprender com eles. A mediação é um dos elementos centrais na 

Educação a Distância. Isso porque a mediação define o espaço do diálogo entre alunos e professores. A 

avaliação, em particular, ganha contornos específicos em função da mediação.  

No curso de Pedagogia a Distância da UFU, o tutor dispõe de recursos tecnológicos do AVA Moodle para 

promover o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Esses recursos (fóruns de discussão, chats, 

atividades de envio de arquivo único, diário, dentre outros) fornecem subsídios aos processos de 

interação e avaliação entre alunos professores e tutores de um curso superior na modalidade a 

distância.  

A dinâmica de interação dentro do Moodle tem como objetivo promover processos de mediação 

orientada, para que o aluno saiba que determinada leitura, participação em fóruns ou elaboração de 

tarefas, são atividades que auxiliam sua aprendizagem, bem como sua formação. Apesar da aparente 

ausência do professor, sua presença é garantida por meio do material didático dialógico e pela presença 

constante do tutor como mediador pedagógico do processo de aprendizagem do aluno da EaD.  

Faz parte das atribuições dos tutores a distância do curso de Pedagogia a Distância da UFU acompanhar 

o aluno à distância, orientá-lo em seus estudos e ajudar no seu processo de aprendizagem, criando 

vínculos de proximidade, sem abandonar o profissionalismo, de maneira a quebrar as barreiras das 

distâncias, incentivando-o, encorajando-o e construindo vínculos afetivos.  

O tutor deve dar feedbacks às atividades com o objetivo de orientar sua execução, antes mesmo delas 

serem desenvolvidas, explicitando seus objetivos e a importância de se realizar tais atividades, anotar o 

que o aluno conseguiu fazer primeiro e depois finalizar dando dicas de como melhorar o que já foi feito. 

Essas são atitudes que vêm demonstrando serem eficazes no trabalho do tutor.  
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3.  DIRETRIZES PARA OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO CURSO DE PEDAGOGIA A 

DISTÂNCIA  

3.1 Aspectos qualitativos da avaliação 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Pedagogia a Distância adota os Referenciais de 

Qualidade de Curso a Distância sugeridos pelo SEED/MEC que podem ser sintetizados em dez itens 

básicos: compromisso dos gestores, desenho do projeto, equipe profissional multidisciplinar, 

comunicação/interação entre os agentes, recursos educacionais, infraestrutura de apoio, avaliação 

contínua e abrangente, convênios e parcerias, transparência nas informações e sustentabilidade 

financeira.  

De acordo com o PPP (2009, p.66) “A avaliação institucional será conduzida pelo Colegiado com o apoio 

da Coordenação de avaliação da aprendizagem e acompanhamento da prática pedagógica, tendo como 

parâmetros os indicadores acima citados”. O mesmo ainda explicita que as práticas avaliativas da 

aprendizagem estão pautadas no processo de avaliação formativa, visando acompanhamento e 

desenvolvimento dessas práticas (2009, p.62).  

Sendo assim, o processo de avaliação não se constituiu em atividade meramente objetiva, imparcial e 

técnica de simples verificação de resultados de desempenho do aluno. A avaliação é vista como 

processo de leitura sistemática da realidade, pois concede a tomada de consciência da situação através 

da interpretação das informações no sentido de oferecer subsídios para intervenção e possível mudança 

da realidade avaliada.  

Considera-se, pois, que “a forma de avaliar expressa uma visão de escola, de educação e de sociedade e 

seus instrumentos devem ser selecionados em consonância com os objetivos propostos” (PPP, 2009, 

p.62). Para Perrenoud (1999, p. 103) “É formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se 

desenvolver, ou melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido 

de um projeto educativo”. 

Na visão de Maçãs e Santos (2008), muitos cursos trabalham com uma concepção de avaliação 

classificatória e competitiva que privilegia a memorização, as ações individuais e as posturas 

disciplinadoras e diretivas dos professores, com um fim em sim mesma, o que acaba por causar a 

dependência do aluno. No entanto, para esses autores, é preciso tornar a avaliação um compromisso de 

todos com o processo. Nesse âmbito, a avaliação passa a estar fundamentada nos princípios da 

flexibilidade, da colaboração, do coletivismo, da franqueza e da diversidade.                       
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Para os fins de aprovação, no curso de Pedagogia a Distância, em cada componente curricular são 

distribuídos cem pontos. Para aprovação o aluno deve alcançar um mínimo de sessenta pontos na soma 

das notas atribuídas nas atividades descritas logo abaixo. Na avaliação das atividades online (chats, 

fóruns, wikis, questionário, envio de arquivo, glossário, dentre, outros) a avaliação corresponderá a 

quarenta por cento de pontos atribuídos a cada disciplina que será avaliada pelos tutores sob a 

supervisão e orientação dos professores. A avaliação presencial equivale a sessenta por cento do total 

de pontos atribuídos para cada disciplina, respeitando o Decreto 5622/2005.  

Quando os alunos do curso de Pedagogia são reprovados por nota em até duas disciplinas, estes têm o 

direito à avaliação de segunda época, com valor integral dos pontos de toda a disciplina. Aos alunos que 

não obtiveram aproveitamento mínimo, ao final do semestre, serão permitidas as matrículas nas 

disciplinas de dependência, que serão cursadas simultaneamente às disciplinas do semestre seguinte, de 

acordo com o que determina o “Art. 8º da Resolução 001/2006 do Colegiado do Curso de Pedagogia da 

Faculdade de Educação da UFU” citada no PPP (2009, p. 64). 

No que se refere à avaliação realizada no AVA Moodle, o desenho instrucional do ambiente, por meio 

das possibilidades das ferramentas disponíveis, juntamente com a habilidade dos tutores no processo e 

o tratamento didático-pedagógico dos conteúdos, tornam a participação no processo de ensino e 

aprendizagem nessa modalidade de ensino mais dinâmica, ativa, envolvente e instigadora. Nesse 

sentido, é necessário conhecer o perfil dos alunos, suas preferências, seus objetivos, suas intenções, e a 

natureza da aprendizagem a ser desenvolvida e a realidade em que se insere. Esse processo precisa ser 

planejado, mesmo que aconteçam mudanças.   

Nesse contexto, a avaliação precisa ser planejada. Ela não pode ser improvisada. Deve ser contínua, 

sistemática e formativa. Precisa ser alvo de constante avaliação da equipe, juntamente com os alunos, 

proporcionando revisões pontuais acrescidas da identificação da inclusão de soluções que atendam às 

necessidades percebidas.  Ninguém melhor do que o próprio sujeito avaliado (tutor) para valorizar o 

esforço realizado, o tempo dedicado, as dificuldades superadas, a satisfação ou a insatisfação, 

resultantes de seu trabalho. Sua finalidade é a busca de como o tutor pode melhorar suas atividades e 

práticas profissionais. (BENTES, 2009 apud FORMIGA; LITTO, 2009) 

Assim, no curso de Pedagogia a Distância são realizadas reuniões ao longo e ao final de cada semestre 

para discutir o processo e os resultados, a fim de que se rediscutam os meios as formas de alcançar os 

objetivos, de realizar o processo de ensino aprendizagem a distância. Essas reuniões são realizadas com 

os tutores, coordenador de tutoria e do coordenador do curso e também com os professores e 
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estagiários com o objetivo de apresentar um feedback detalhado de suas ações. A equipe também faz 

sua autoavaliação, expondo dificuldades, facilidades e sugestões para a melhoria do curso. 

 

4 CONCLUSÃO 

No curso de Pedagogia a Distância a concepção de avaliação que prevalece é a que privilegia a 

compreensão, a investigação, a reflexão, as análises, o diagnóstico das situações, as posturas 

cooperativas entre professores, tutores e alunos, desenvolvendo e incentivando a conquista da 

autonomia e da independência do aluno. Nesse sentido, no curso de Pedagogia a Distância da 

UFU/FACED o enfoque da avaliação não é dado somente aos alunos. Todos os profissionais que nele 

atuam são avaliados, periodicamente, inclusive o tutor a distância e presencial.  

A formação e o acompanhamento dos tutores se baseiam em processos reflexivos de orientação, tendo 

como suporte a relação teórica e prática, que só se torna possível por meio de uma avaliação 

processual, modificadora da atuação do tutor, capaz de produzir modificações na sua atuação, caso seja 

necessário. 
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RESUMO: A primeira versão deste artigo foi apresentada em 2012 no Simpósio Internacional de 

Educação a Distância: Reflexões pela democratização do conhecimento de qualidade, ocorrido na 

Universidade Federal de São Carlos. A presente reflexão deriva da experiência vivida e observada 

como gestora pedagógica de cursos a distância no Centro de Educação a Distância na 

Universidade de Brasília – CEAD-UnB –, como coordenadora de tutoria e professora pesquisadora 

em cursos técnicos e superiores oferecidos a distância pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro 

– IFTM – e de estudos bibliográficos realizados acerca do tema avaliação. Tal artigo possui como 

objetivos analisar o propósito da avaliação na EAD; compreender como a avaliação pode auxiliar o 

[re]planejamento pedagógico e analisar como a avaliação pode ser um instrumento para mediar e 

incentivar a comunicação entre professores/tutores e alunos. No ensino a distância ela é a peça 

central no processo de ensino aprendizagem, pois o professor não conta com os recursos visuais 

dos alunos e, portanto, os trabalhos e atividades avaliativas balizam o planejamento pedagógico e 

fomentam o diálogo entre professores e alunos. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância; Avaliação da Aprendizagem e mediação pedagógica na 

EaD; Instrumentos de Avaliação. 
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1  INTRODUÇÃO: 

A primeira versão deste artigo foi apresentada em 2012 no Simpósio Internacional de Educação a 

Distância: Reflexões pela democratização do conhecimento de qualidade, ocorrido na Universidade 

Federal de São Carlos. A presente reflexão deriva da experiência vivida e observada como gestora 

pedagógica de cursos a distância no Centro de Educação a Distância na Universidade de Brasília – CEAD-

UnB –, como coordenadora de tutoria e professora pesquisadora em cursos técnicos e superiores 

oferecidos a distância pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro – IFTM – e de estudos bibliográficos 

realizados acerca do tema avaliação. Tal artigo possui como objetivos analisar o propósito da avaliação 

na EAD; compreender como a avaliação pode auxiliar o [re]planejamento pedagógico e analisar como a 

avaliação pode ser um instrumento para mediar e incentivar a comunicação entre professores/tutores e 

alunos.  

A avaliação escolar sempre foi desafiadora para os educadores pela dificuldade em perceber a real 

conjectura do nível de aprendizado do aluno. Até o início dos anos 80, tinha como objetivo medir os 

resultados do ensino com responsabilidade de garantir a qualidade da aprendizagem produzida. 

DALBEN (2005) afirma que 

Associada a essa concepção de avaliação está a própria concepção de escola, 
organizada a partir de um tipo de racionalidade, com o papel fundamental de 
transmitir o saber escolar. A avaliação formal, nesse contexto, se apresenta 
como mecanismo de controle da permanência ou não do aluno na instituição 
escolar. (p.67) 

 

Na educação a distância o desafio se torna ainda maior, visto que os professores/tutores não têm os 

identificadores informais visuais e verbais dos alunos, ou seja, não conta com a análise do 

comportamento, com o diálogo e com as atitudes que podem ser observadas pelo professor. Em 

contrapartida, ela tem um maior impacto nas relações entre o agente avaliador e o avaliado, do que nas 

situações vivenciadas no ensino presencial, uma vez que é peça central na e para a interação entre 

professor e aluno, baseando-se na elaboração de trabalhos escritos e no desenvolvimento de atividades 

e discussões que ficam registradas em papéis e/ou ambientes virtuais, podendo ser acessadas e 

analisadas a qualquer momento pelos agentes avaliadores.  

Destarte o professor/tutor necessita de artefatos que o auxilie em sua didática de avaliação e quanto 

maior for o número de recursos disponíveis mais completa será a sua visão do processo de ensino-
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aprendizagem. E, essa avaliação, pode ajudar o professor a elucidar propósitos educacionais em sua 

prática pedagógica e direcionar sua metodologia de trabalho.  

 

2       OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

LUCKESI (2002) cita a importância do planejamento e da escolha dos instrumentos de avaliação, pois é a 

partir destes que se farão os diagnósticos, e somente um bom diagnóstico possibilitará ações de 

intervenção que, por sua vez, influenciarão em melhores resultados. 

Estabelecer os critérios de avaliação não é uma tarefa fácil. O professor precisa identificar 

cuidadosamente os objetivos de cada módulo de estudo e analisar quais as melhores ferramentas de 

avaliação para se chegar a tal objetivo levando em consideração a realidade e o perfil de seus alunos. 

Nessa perspectiva, é importante que o professor faça uma especificação detalhada dos objetivos e 

critérios de avaliação aos alunos. E, é necessário que todas as informações estejam em locais visíveis e 

de fácil acesso.  

O docente deve sempre se questionar sobre a relevância de seu planejamento e de sua metodologia de 

trabalho e, a partir dos erros e/ou acertos dos seus alunos, (re)planejar sua prática, buscando criar 

situações inovadoras que os motive a construir seus próprios conceitos.    

 

3       O ERRO: 

Para ESTEBAN (2002), o erro tem importância extrema, pois este oferece mais informações que 

propriamente o acerto, revela o que o educando “pode vir a saber” e como está organizando seu 

pensamento, abrindo novas possibilidades para o professor organizar seu trabalho. Os professores 

devem ter uma postura de constante reflexão e diálogo diante da avaliação, transformando-a um 

processo de investigação, no qual o erro e as diferenças sejam compreendidas como alguns passos na 

construção do conhecimento. 

Assim, nesta modalidade, o erro pode ser muito mais revelador do que quando comparado ao ensino 

presencial. Através dele o professor pode chegar a possíveis problemas no material didático, a 

inconsistências nas ferramentas de avaliação e até mesmo em problemas organizacionais da instituição 

de ensino. 
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O professor deve se questionar sobre o que levou o aluno a ter esse desempenho. Os critérios estavam 

claros e de acordo com os objetivos? A ferramenta de avaliação foi adequada para a situação de 

aprendizagem? O material didático estava completo e atendia aos objetivos? A instituição de ensino é 

organizada e operacionou o acesso do aluno com rapidez e facilidade? Os tutores deram o apoio 

necessário, sanando as dúvidas e apoiando os alunos nas atividades de aprendizagem? O prazo para 

realização da atividade foi suficiente? A avaliação foi justa e estava de acordo com os pontos mais 

importantes do conteúdo? 

Essas são algumas questões que devem ser analisadas pelos professores no momento em que recebem 

o diagnóstico negativo de uma avaliação e, a partir daí, é importante que se decida o que fazer com este 

diagnóstico, seja esse positivo ou negativo. 

 

4       O FEEDBACK: 

Além de balizar o planejamento pedagógico, no ensino a distância, a avaliação também possui papel 

fundamental no fomento ao diálogo entre professores/tutores e aluno, uma vez que, nesta modalidade 

de ensino, o ato de avaliar necessita de um feedback claro, objetivo e completo, para que o educando 

compreenda os motivos de seu desempenho em tal avaliação e possa tomá-la como ponto de partida 

para a realização de outras atividades.  

A atribuição de notas/conceitos é uma das principais bases do relacionamento entre professor/tutor e 

aluno é preciso que o tutor justifique a nota dada ao aluno, seja ela positiva ou negativa, pois é através 

desta justificativa que o diálogo se estabelecerá e o aluno se baseará nas próximas atividades. O 

educando precisa compreender em quais pontos do conteúdo precisa se dedicar mais e em quais 

pontos está no caminho certo, para, a partir dessa compreensão, buscar novas informações e até 

mesmo adotar novas atitudes e posturas em relação ao comprometimento e dedicação despendidos ao 

curso que está realizando. 

Para que o feedback nas atividades avaliativas seja realmente útil, construtivo e que vise ao crescimento 

do aluno é preciso que o professor/tutor empenhe tempo e dedicação para análise e correção do 

trabalho. É necessário destacar e esclarecer aos alunos os pontos que não estão claros em seus 

trabalhos dando-lhes a oportunidade de identificá-los e reconhecê-los no processo de construção do 

conhecimento. Para isso, é importante também que este feedback seja rápido e constante, dando a 

oportunidade para que o aluno utilize os argumentos apresentados pelo professor na etapa seguinte. 
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 A maneira com que o professor/tutor redige seu feedback também influencia diretamente na interação 

entre ele e o aluno. O educando não conta com os identificadores visuais e verbais dos professores. 

Assim, se faz necessário que toda essa comunicação seja extremamente cordial. O educador deve estar 

aberto para acolher o aluno diante da avaliação e auxiliá-lo durante toda sua trajetória.  

 

5       CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Percebemos que a falta de conhecimento sobre avaliação é o que contribui para que ela adquira o 

significado de um mero instrumento ou mecanismo técnico, para medir o conhecimento adquirido ou 

não pelo aluno. Nesta modalidade de ensino o professor deve considerar os tempos e ritmos individuais 

dos alunos, pois eles têm um padrão de desenvolvimento próprio que deve ser respeitado e trabalhado 

pelo professor.  

A avaliação no ensino a distância deve ser uma prática de investigação voltada para a inclusão, em que a 

reflexão, o diálogo e a crítica estejam permanentemente presentes, valorizando cada passo que o aluno 

dá em direção à construção do conhecimento.  Faz-se necessário redimensionar a prática de avaliação, 

para que todos os envolvidos no processo pedagógico possam, através dela, refletir sobre sua própria 

evolução. Nesta modalidade, o educador deve ter um conhecimento mais aprofundado da realidade na 

qual vai atuar, para que o seu trabalho seja dinâmico, criativo, inovador e assim, colabore para um 

sistema de avaliação mais justo que não exclua o aluno do processo de construção do conhecimento, 

mas o inclua como um ser crítico, ativo e participante dos momentos de transformação da sociedade. 
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