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RREESSUUMMOO  

A educação a distância na sociedade contemporânea vem se expandido, sobretudo na oferta 

de cursos de formação inicial docente. Ao lado das possibilidades, há necessidade de refletir 

criticamente sobre a decisão governamental de financiar e até incentivar o ensino a distância 

como uma maneira mais econômica de atingir o máximo da população em tempo e espaço 

diversos, almejando com isso o preenchimento de lacunas na educação escolar brasileira. A 

pesquisa foi realizada no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas oferecido pela 

Universidade de Pernambuco (UPE), a partir do contexto do Pólo de Apoio Presencial da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) na cidade de Campina Grande. Neste estudo nos 

propomos a analisar a prática avaliativa e os instrumentos de avaliação disponíveis no 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), utilizados pelos professores formadores na 

avaliação da aprendizagem dos conteúdos oferecidos pelo curso em referência. A importância 

dessa discussão é refletir sobre os resultados do ensino a distância na formação inicial 

docente. Perceber as possibilidades e limitações dos recursos tecnológicos disponíveis ao 

processo educativo, e em especial a prática avaliativa, é primordial para compreendermos 

quais os conteúdos de aprendizagem podem ser explorados pelos docentes e qual a relação 

dialógica que se firma entre professor, tutor e aluno em prol do desenvolvimento da 

aprendizagem com vistas a uma ação educativa eficaz e significativa. A pesquisa qualitativa 

teve a abordagem teórico-metodológica voltada para o interacionismo simbólico. Reunimos 

informações através de documentos institucionais, ficha documental, questionário e entrevista 

semiestruturada. Para o tratamento e análise dos dados utilizamos o método da análise de 

conteúdo (Bardin, 1977). Como embasamento teórico apoiamo-nos entre outros autores, em 

Zabala (1998, 1999), Aretio (2002), Hoffmann (2003, 2005), Silva, M. (2003, 2006), Belloni 

(2006), Luckesi (2008), Silva, J. (2008), Vasconcelos (2008) e Domingos (2009). Ficou 

evidente a necessidade de refletir sobre o redimensionamento da prática educativa dos 

professores e tutores responsáveis pela formação acadêmica a distância, no que concerne à 

avaliação dos conteúdos de aprendizagem numa perspectiva autônoma e inovadora, 

identificando sua influência no desenvolvimento de valores imprescindíveis à consolidação de 

uma formação docente de qualidade. A avaliação numa abordagem mediadora é necessária 

para a realidade da sala de aula online pelo seu caráter de promover a melhoria da ação de 

quem ensina e de quem aprende numa perspectiva interativa, colaborativa e cooperativa 

visando uma práxis transformadora.  Inseridos nessa formação, os licenciandos de Ciências 

Biológicas tornar-se-ão capazes de promover o desenvolvimento de capacidades, 

competências e habilidades necessárias à formação integral dos seus futuros alunos, 

garantindo o educar para a vida, perspectiva esta que inclui o conhecer, o saber fazer e o saber 

ser, um ser vivo com relações sustentáveis com todos os outros e com a natureza. 

Palavras-chave: Educação a Distância; Formação Docente; Conteúdos de Aprendizagem; 

Avaliação da Aprendizagem; Recursos Tecnológicos. 



 

 

AABBSSTTRRAACCTT  

In contemporary society, distance education is expanding, especially in the offering of courses 

of initiatory professor training. By the side of possibilities, there is the need to critically 

reflect on the government decision to finance, and even to incite distance education, as a more 

economic way to achieve, within different time and space, the greatest quantity of the 

population, trying to fill the gaps of the Brazilian school education. The research was made in 

the Biology Bachelor Course offered by the Pernambuco University (UPE), in the context of 

the Presential Support Pole of the Paraiba State University, located in the city of Campina 

Grande. Along this study, we intend to analyze the evaluation practice and the instruments of 

valuation available in the virtual environment of learning (AVA), used by the former 

professors in the learning evaluation of the contents offered by the reference course. The 

relevance of the discussion is to reflect about the results of distance education in the initial of 

the professor training. To perceive the possibilities and limitations concerning the 

technological resources available at the educational process, especially to the evaluation 

practice, is primordial in order to comprehend the contents of learning that can be explored by 

the professors and which is the dialogical relation that is firmed between professor, preceptor 

and student, in favor of the learning development and an effective and meaningful education.   

The qualitative research had the symbolic interacionism as a methodological-theoretical 

approach. We gathered informations through institutional documents, documental records, 

questionnaires and semi-structured interviews. Treating and analyzing the data we used the 

content analysis method (Bardin, 1977). As a theoretical basis, we relied on authors such as  

Zabala (1998, 1999), Aretio (2002), Hoffmann (2003, 2005), Silva, M. (2003, 2006), Belloni 

(2006), Luckesi (2008), Silva, J. (2008), Vasconcelos (2008) and Domingos (2009). It was 

evident the need to reflect about the educational practice of the professors and preceptors 

responsible for the academic distance learning, concerning the evaluation of the learning 

contents in a autonomous and innovatory way, identifying its influence in the development of 

values which are considered vital to a complete professor upbringing. The evaluation in a 

mediator approach is necessary to the reality of an online classroom, because of its character 

to promote the improvement of the action of the one who is teaching and the one Who is 

learning in an interactive, collaborative and cooperative perspective, seeking a transformative 

praxis. Involved in this formation, the bachelors will be able to promote the development of 

capacities and skills necessary to the complete learning of theirs future students, certifying the 

education for life, which is a perspective that includes the knowing, the knowing how to do 

and how to be, a living being with sustainable relations with the others and with nature. 

Key-Words: Distance education; Professor Formation; Learning Contents; Learning 

Evaluation; Technological Resources.  
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11  AAPPRREESSEENNTTAANNDDOO  NNOOSSSSOO  EESSTTUUDDOO  

1.1  CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA 

Vivemos atualmente no campo educacional mudanças significativas reflexo de 

grandes transformações políticas e econômicas pelas quais o nosso país vem passando na 

tentativa de inserir-se em um contexto mundial competitivo. A capacitação e a disseminação 

da educação representam nesse momento condição essencial na formação de profissionais que 

atentem para uma realidade capitalista e globalizada, ao mesmo tempo em que se constituem 

num grande desafio a ser superado referindo-nos ao processo de democratização da educação 

para todas as parcelas das populações.  

A educação na sociedade contemporânea tem por missão, segundo a Comissão 

Internacional sobre a educação para o século XXI da UNESCO
1
 “transmitir de forma maciça 

e eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva 

[...]” (DELORS, 2000, p. 89). E nesse sentido considerar-se-á a educação ao longo de toda a 

vida, designação atribuída pela comissão para compreendermos que cada indivíduo deve 

saber conduzir seu destino, num mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga com o 

fenômeno da globalização, afetando as relações das pessoas no tempo e no espaço. Deve ser 

suscitado o desejo de aprender e continuar a aprender para enriquecer as experiências da vida 

individual e social ao longo do tempo. 

A modalidade de educação a distância como sistema de ensino e partícipe do processo 

educacional está sujeita às interferências dos paradigmas econômicos que preenchem todos os 

aspectos da vida social (CASTRO, 2001). No entanto, há necessidade dessa modalidade 

evoluir numa perspectiva mais aberta, flexível e interativa, contrária aos padrões instrucionais 

que sempre a acompanharam e que atualmente vão perdendo sua potencialidade em vistas às  

possibilidades de uma educação a distância mais dinâmica e comprometida com o 

processo de aprendizagem do aluno por meio de recursos tecnológicos mais interativos.  

No curso da história, na Educação a Distância (EAD) os próprios avanços 

tecnológicos ajudam a distinguir diferentes gerações representadas pela utilização do material 

impresso, pelas difusões de rádio e televisão e pela incorporação do uso de computadores em 

rede e as telecomunicações (PEREIRA, 2008). Essas mídias educacionais possibilitaram à 

                                                           
1
 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 
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população acesso à educação num enfoque abrangente, possibilitando a formação e o 

aperfeiçoamento profissional. 

Atualmente os recursos tecnológicos que compõem as gerações da EAD se articulam 

na realização de um projeto educativo em prol da formação do indivíduo. Com o uso da 

Internet na educação, evoluímos para um movimento comunicacional multidirecional “todos 

para todos” ultrapassando os limites da linearidade e da comunicação unidirecional de “um 

para um”. 

O advento de novas concepções tecnológicas, informacionais e comunicacionais 

demandam representações significativas nos contextos social, econômico, político e 

educacional e em paralelo com a evolução dos referenciais legais, que regem a educação do 

Brasil, impulsionam a expansão da educação superior através da modalidade de educação a 

distância que se estabelece como sistema de ensino a partir da promulgação da Lei 

9.394/1996. 

De acordo com Castro (2001), as tecnologias de comunicação e informação (TIC) têm 

um impacto significativo tanto para a produção de bens e serviço como também no conjunto 

de relações sociais. E nesse sentido podem ser consideradas como elementos propulsores das 

mudanças na sociedade, incluindo-se no âmbito educacional. 

No sistema educacional brasileiro, a modalidade de educação a distância vem se 

expandido e atingindo diversas áreas do conhecimento, incluindo aquelas referentes à 

formação e à profissionalização docente. Os recursos tecnológicos disponíveis para esta 

modalidade de ensino proporcionam atualmente um trabalho colaborativo e cooperativo onde 

a interatividade, a comunicação e a construção do conhecimento convergem na prática 

educativa em ambientes online.  

Os programas de educação na modalidade a distância produzem novos paradigmas que 

atendem às exigências de um contexto neoliberal onde os interesses políticos e econômicos 

prevalecem, porém se constitui numa oportunidade valiosa para a formação das pessoas que 

não  têm acesso fácil à educação. Nesse sentido precisa se fundar numa perspectiva inovadora 

de educação que venha contribuir qualitativamente na construção da autonomia cidadã. 

Contudo sabemos que como alternativa de disseminação da educação, os programas de 

EAD são considerados estratégias que ampliam as possibilidades de acesso à educação; a 

democratização da educação e do conhecimento; a redução de gastos com serviços 

educacionais; a melhoria na qualidade de ensino; e a prestação de serviços educacionais mais 

eficientes e eficazes (CASTRO, 2001; LOBO NETO, 2006).  
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E nesse parâmetro, compreendemos que a EAD numa perspectiva humanitária, 

igualitária e libertadora não pode ficar inerte ao movimento turbulento das políticas 

econômicas, uma vez que a ação de educar está intimamente relacionada com a formação de 

cidadãos que compõem uma realidade social, e por isso podem interferir nesta tomando 

decisões em prol de reconhecimento, de inclusão social, de desenvolvimento, enfim, em prol 

de qualidade de vida.  

Não consideramos a idéia reducionista de que os programas de EAD comportam-se 

como panacéias para solucionar todos os problemas da educação brasileira. Mas, como 

possibilidades estratégicas da realização de uma educação aberta, flexível, plural e dialógica 

imanente à pessoa que se educa (LOBO NETO, 2001) e congruente à práxis transformadora.  

Portanto, é urgente a necessidade de refletirmos cada passo que se dá para que a 

educação acompanhe este ritmo de transformações pelas quais estamos passando, no intento 

de evitar a desqualificação da ação educativa e, por conseguinte a perda da sua essência de 

humanização. Lembramos do que nos afirma Luckesi (2008, p. 126) “a sociedade necessita 

reproduzir-se para manter o estágio de desenvolvimento a qual chegou, mas necessita também 

renovar-se para atender às necessidades e aos desafios emergentes”.  

A prática da educação a distância aplicada à formação docente tem se ampliado no 

contexto educacional brasileiro nesta década, e constitui-se numa alternativa condizente à 

exigência da formação docente em nível superior para atender à educação básica determinada 

pelo Art. 62 da Lei 9.394/1996. Assim, a modalidade de educação a distância implementa-se 

com a finalidade de contribuir para a  superação das dificuldades enfrentadas pelo sistema 

educacional atual. 

Uma das principais finalidades dos programas educacionais na modalidade de EAD 

que se consolidam é melhorar a qualidade da Educação Básica por meio da formação inicial 

do professor da rede pública de ensino que não tem habilitação legal exigida em sua área de 

atuação. O Programa de Formação Inicial para Professores em exercício no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio (Pró-licenciatura), por exemplo, em sua Fase II desenvolve 

cursos das diversas licenciaturas que comportam a matriz curricular do Ensino Fundamental – 

Anos Finais e Ensino Médio. Assim como a Universidade Aberta do Brasil (UAB) cuja 

finalidade é levar ensino superior público de qualidade aos municípios brasileiros que não têm 

acesso ao ensino superior. 

Nosso interesse de estudo se direcionou para o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas a distância tendo em vista a defasagem de professores na área de Ciências e 
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Biologia, especificamente nos estados de Pernambuco e Paraíba, este último lócus da nossa 

investigação. Também o local em que vivemos. A propósito, estamos completamente 

envolvidas neste trabalho, pois atuamos na docência de Ciências Biológicas desde nossa 

graduação em 1993. 

As Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas definem a Biologia 

como a ciência que estuda os seres vivos, a relação entre eles e o meio ambiente, além dos 

processos e mecanismos que regulam a vida. E nos levam a refletir que os profissionais 

formados nessa área do conhecimento têm papel preponderante nas questões que envolvem o 

conhecimento da natureza. Essa assertiva é fundamental para nos situarmos no conhecimento 

geral que é desenvolvido na área e, por conseguinte, compreendermos a necessidade em 

considerar diferentes aspectos da aprendizagem no processo de construção do conhecimento 

fundamentais para uma atuação consciente no mundo natural. 

O acesso ao conhecimento, pela via da formação profissional docente por aqueles que 

não tiveram oportunidade de ingressar em tempo hábil na escolaridade em nível superior, a 

exemplo um curso de licenciatura, pode representar uma oportunidade de participação social 

consciente e transformadora. Para isso, faz-se necessário abordar a prática educativa, na 

modalidade de ensino a distância, pautada no desenvolvimento de competências e habilidades 

a partir dos instrumentos tecnológicos que compõem o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) estruturado para mediar a formação docente, com vistas à qualidade da formação 

integral do indivíduo, futuro professor.  

A EAD compreende um sistema educacional de divulgação do conhecimento, da 

informação, da cultura e da capacitação de recursos humanos. Para atender qualitativamente a 

esse compromisso educativo é indispensável que os docentes envolvidos nessa realidade 

reflitam a respeito da recontextualização da prática pedagógica no sentido de integrar os 

diferentes recursos tecnológicos aos conteúdos curriculares e dar vida às teorias educacionais 

na realidade escolar e, acrescentamos, na realidade universitária (PRADO ; SILVA, 2009). 

A educação, conforme a Comissão Internacional sobre a educação para o século XXI, 

deve se organizar em torno de quatro aprendizagens fundamentais, que, ao longo da vida 

serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento. Os quatro pilares da 

educação constituem o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o 

aprender a ser, que são parâmetros estruturais da educação na sociedade contemporânea que 

representam e resumem a importância de contemplar os conteúdos e estratégias de 

aprendizagem que fundamentam o desenvolvimento da autonomia e da cidadania. 
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Delors (2000) assinala que „os quatro pilares do conhecimento‟ devem ser objetos do 

ensino estruturado, ou seja, considerados como aprendizagens a serem desenvolvidas, a fim 

de que a educação apareça como uma experiência global tanto no plano cognitivo como no 

prático, para o indivíduo enquanto pessoa e membro da sociedade. 

O redimensionamento da proposta educativa reflete uma mudança de postura nas 

ações de ensinar e de avaliar na intencionalidade de que o outro aprenda significativamente. 

Diante da complexidade que é o processo de ensino-aprendizagem, sobretudo na modalidade 

de educação a distância, interessamo-nos em investigar o processo avaliativo que permeia o 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância da Universidade de Pernambuco 

(UPE).  

A ação avaliativa na realidade da EAD, bem como na modalidade presencial, consiste 

num ato complexo e que exige uma mudança considerável na concepção sobre avaliação e 

concomitantemente na prática avaliativa. Uma particularidade da modalidade de EAD é a 

presença do tutor que participa efetivamente da ação educativa, inclusive da avaliação da 

aprendizagem dos alunos. Então a relação interlocutória entre o professor, o tutor e o aluno no 

processo avaliativo é condição indispensável para um ensino de qualidade. 

Os recursos telemáticos estruturados no AVA favorecem a realização da avaliação da 

aprendizagem numa abordagem construtivista e mediadora integrando ações dos docentes 

(professor e tutor) e dos discentes nesse processo. Resta-nos conhecer o potencial pedagógico 

que todos os recursos comportam. 

Precisamos compreender a avaliação não como um ato de julgamento, classificação e 

seleção, mas como uma condição propícia para acompanhamento do desenvolvimento do 

aluno auxiliando na melhoria da sua aprendizagem, num movimento dialógico que provoca 

uma mudança de postura, tanto de quem ensina quanto de quem aprende, diante das situações 

que os circundam. 

Sabemos que na educação escolar encontramos a possibilidade de renovação da 

sociedade, no entanto necessitamos passar por profundas transformações em nossas práticas 

pedagógicas e educativas para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. É, pois, nessa 

ótica que dialogamos enfocando a temática da avaliação da aprendizagem inerente ao 

processo educativo dos cursos de formação docente, considerando que os saberes e práticas, 

que são trabalhados nos cursos em geral, ainda são tradicionalmente estabelecidos e 

disseminados e por isso dão sinais de esgotamento (DELIZOICOV, 2007), não 

correspondendo às exigências atuais e não atendendo ao desenvolvimento integral dos alunos.  
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Por conseguinte, apontamos quão valiosa é a etapa de formação inicial docente, 

especificamente em Ciências Biológicas, compreendendo ser imprescindível, sobretudo na 

modalidade de ensino a distância, a vivência dos futuros docentes em situações de sala de aula 

que colaborem na aquisição de habilidades e competências específicas para a ação de educar 

nos níveis de ensino fundamental e médio, atendendo às necessidades emergentes e a suas 

especificidades. Levando em conta que a “construção do conhecimento se dá pela prática da 

pesquisa. Ensinar e aprender só ocorrem significativamente quando decorrem de uma postura 

investigativa de trabalho” (DELIZOICOV, 2007, p. 17).  

Na perspectiva dos quatro pilares da educação indicados pelo Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, introduzir 

objetivos de natureza conceitual, procedimental e atitudinal, em relação aos conteúdos da 

matéria que ensina, transformando saber científico em conteúdos formativos em função das 

características dos alunos e da finalidade de ensino é, portanto uma perspectiva de estender a 

ciência para todos, anulando a dicotomia entre a teoria e a prática e desfavorecendo a 

indesejável ciência morta (DELIZOICOV, 2007). Nosso trabalho dissertativo discorre no 

aprofundamento dessa idéia. 

1.2  SITUANDO E DELIMITANDO O OBJETO DE ESTUDO  

A investigação buscou basicamente compreender as possibilidades e limitações de 

envolver no processo de avaliação dos futuros docentes, de um curso a distância, aspectos 

relacionados aos diferentes conteúdos de aprendizagem que constituem as capacidades do 

indivíduo como todo, tratando-os como objetos de aprendizagem e avaliação necessários à 

formação e atuação docente. Orientamo-nos pela dimensão dos quatro pilares da educação 

(DELORS, 2000) e dos conteúdos de aprendizagem (conceituais, procedimentais e 

atitudinais) propostos por Zabala (1998) e inclusos na proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Os conteúdos de aprendizagem se inserem no contexto do que deve ser 

avaliado no espaço educativo.  

Nesse sentido, situamos, enfaticamente, nossa preocupação em abordar, como objeto 

de estudo, a avaliação da aprendizagem em um curso de formação de professores de Ciências 

Biológicas à distância da Universidade de Pernambuco (UPE), tendo em vista a necessidade 

de averiguar a qualidade e eficácia do desenvolvimento da aprendizagem nesta modalidade de 

ensino, levando em consideração a perspectiva tanto do professor e tutor quanto do aluno. 
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Consideramos importante relatar um pouco da nossa experiência docente por estar 

intimamente relacionada à escolha e à definição do objeto de pesquisa. Pela experiência 

manifestamos o nosso desejo em aprofundar estudos para compreendermos a nossa própria 

postura diante da formação docente que temos e daquela que dirigimos ao outro. Sublinhamos 

que nossa formação inicial é em Licenciatura em Ciências Biológica, fato que revela nossa 

pretensão em investigar um curso relacionado diretamente a nossa formação docente. 

O tema avaliação sempre nos acompanhou como o sinônimo de cobrança e 

mensuração. As experiências em avaliar alunos de ensino médio tornavam angustiantes 

quando não conseguíamos relacionar a nossa concepção de avaliar com a nossa real prática 

avaliativa em sala de aula estritamente somativa. Havia sempre uma dúvida: estamos 

avaliando de forma coerente e justa?  

As dificuldades, as dúvidas e as preocupações se ampliaram na oportunidade em 

acompanhar alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade de EAD, 

exercendo a função na tutoria presencial. Uma experiência sui generis e especial que nos 

instigou a realizar a presente investigação. Pensávamos em duas experiências de vida 

acadêmica: a nossa prática avaliativa concreta em sala de aula junto a alunos do ensino médio 

e a nossa função direta na formação docente de alunos do curso de Ciências Biológicas a 

distância.  

Como contribuir então para que os futuros professores de Ciências e Biologia 

pudessem diante das peculiaridades da EAD desenvolver uma concepção de aprendizagem e 

avaliação que fossem consistentes na ação avaliativa numa perspectiva diferente que 

ultrapasse o enfoque puramente tradicional. A partir dessas inquietações surgiram diversos 

questionamentos que nos motivaram a investigar o objeto de nosso estudo. 

A decisão de estudar a educação a distância com destaque na temática da avaliação da 

aprendizagem fundamenta-se, também na preocupação e interesse em aprofundar os estudos 

iniciados em nível de especialização (RODRIGUES, 2006), em que optamos por investigar a 

percepção dos professores quanto à importância de avaliar a aprendizagem dos conteúdos 

procedimentais no curso de formação a distância. Detectamos, nesse estudo, indicadores das 

dificuldades dos professores envolvidos na modalidade de EAD em não considerarem na 

avaliação do aluno dimensões de aprendizagem além do aspecto conceitual. 

Assim sendo consideramos as seguintes questões norteadoras do nosso estudo com 

enfoque na avaliação da aprendizagem:  
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a) O que é necessário avaliar num curso de formação docente para a área de Ciências 

Biológicas?   

b) Quais os recursos tecnológicos que devem ser utilizados na avaliação com vistas 

aos conteúdos de aprendizagem?  

c) Qual a percepção da prática avaliativa que se firma no curso?  

d) Quais os critérios estabelecidos na ação avaliativa dos professores?   

e) Como acontece a mediação entre professor, tutor e aluno na ação avaliativa 

visando à observação de diferentes aprendizagens? 

 

Estas questões consistem pontos chaves para nossa reflexão e discussão e representam 

dificuldades na prática avaliativa, sem distinção entre modalidade de ensino presencial ou à 

distância. Quando abordamos esse tema na educação a distância, novos entraves e desafios se 

revelam instigando uma discussão polêmica sobre o que e como avaliar o aluno.  

No que concerne à realidade da ação avaliativa em curso de formação docente a 

distância, é preciso destacar que a prática docente dos futuros professores se espelha nas 

experiências vivenciadas durante todo o percurso formativo de ensino e aprendizagem 

efetivado na realização do curso de formação docente nessa realidade de ensino. 

É na observação de como o aluno aprende e o que ele aprende que se formam os 

valores que irão, evidentemente, refletir nas ações do dia-a-dia, tanto do aluno como do 

professor, desde que se considere uma prática avaliativa diagnóstica, mediadora e formativa. 

Compreendemos, pois que a percepção, verificação e valorização dos conteúdos de 

aprendizagem na ação avaliativa em qualquer realidade de ensino e aprendizagem corroboram 

para a construção da autonomia e favorecem a socialização e possível transformação da 

realidade. 

As nossas preocupações se firmam por tratar de um curso de formação docente na área 

de Ciências Biológicas cuja finalidade é formar professores capazes de proporcionar uma 

educação significativa e de qualidade, que consolidem uma postura de compromisso e de 

responsabilidade social pelas questões urgentes de ordem ambiental e ecológica e que 

atendam à demanda das expectativas dos jovens da atualidade. 

Estas e muitas outras questões nos incentivam a repensar a formação e a prática do 

professor, da modalidade de educação a distância, no que concerne ao ato de avaliar a 

aprendizagem dos alunos, possibilitando um momento de reflexão, análise e conseqüente 

redimensionamento da prática docente visando desenvolver atitudes científicas que 

repercutam na sua atuação na sociedade. Avaliar o aluno constitui a avaliação da própria 
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prática docente e ressalta a importância de planejar, avaliar e replanejar, no sentido de 

promover uma atuação eficaz dos docentes e uma aprendizagem independente e significativa 

por parte dos alunos. 

Ao mesmo tempo, esse trabalho busca contribuir para reflexões a respeito da prática 

avaliativa que se consolida nos cursos de EAD, revendo possibilidades e limitações da 

concretização de uma ação avaliativa que abranja todas as capacidades do aluno. Assim como 

da utilização dos recursos tecnológicos informacionais e comunicacionais, os quais no 

contexto da EAD compreendem ferramentas pedagógicas, responsáveis pela mediatização do 

processo de ensino, aprendizagem e avaliação num ato investigativo sobre o que é essencial 

aprender e avaliar em vistas o desenvolvimento integral do indivíduo. 

1.3  OBJETIVOS 

O objetivo geral da presente dissertação é analisar a prática avaliativa e os 

instrumentos de avaliação disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem utilizados pelos 

professores formadores na avaliação da aprendizagem no curso em referência. 

Visando alcançar outros objetivos específicos inerentes à prática avaliativa dos 

professores no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas à distância, pretendemos: 

 

a) Explicitar recursos e metodologias de um curso de educação a distância. 

b) Investigar a prática avaliativa dos professores formadores e tutores no que se refere à 

elaboração de critérios de avaliação e à utilização dos recursos tecnológicos 

disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem.  

c) Caracterizar as aprendizagens desenvolvidas pelos discentes voltadas à formação 

docente na área de ciências Biológicas. 
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1.4  SITUANDO O LÓCUS DA PESQUISA  

O lócus da nossa pesquisa se constitui num curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas a Distância oferecido pela UPE, e mais especificamente a um grupo de alunos do 

Pólo de Apoio Presencial da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) da cidade de Campina 

Grande – Paraíba. 

1.4.1  Breve histórico da UPE sede de administração do curso – objeto do nosso estudo 

A UPE
2
, desde 2003 participa do Consórcio Regional Nordeste Oriental da UniRede – 

Universidade Virtual Pública do Brasil através do qual foi firmado um credenciamento junto à 

Secretaria de Educação a Distância (SEED) do Ministério de Educação (MEC). Através da 

Portaria nº 2.782 de 17 de agosto de 2005
3
 a UPE foi autorizada a ministrar, em caráter 

experimental, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância mantido pelo 

Governo do Estado de Pernambuco com sede na cidade de Recife – Pernambuco. Por meio do 

credenciamento, a UPE avançou com suas propostas educacionais incluindo a educação a 

distância com a implantação do Núcleo de Educação a Distância (Nead), criado em 2004 e 

homologado em 2007.  

Atualmente, a UPE oferece na modalidade a distância os cursos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas com duas turmas, a primeira com início em 2006 e a segunda em 2007 e 

o curso de Letras com início em 2009. Para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

existem ao todo dez Pólos de Apoio Presencial, sendo nove instalados no Estado de 

Pernambuco localizados em: Petrolina, Tabira, Ouricuri, Floresta, Garanhuns, Surubim, 

Palmares, Fernando de Noronha e Nazaré da Mata e um Pólo na Paraíba na cidade de 

Campina Grande. A UPE é responsável pela assistência a todos os pólos e constitui o quadro 

docente que atende às disciplinas da matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas a distância. 

Segundo o Projeto do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância (2005, 

p.2), acredita-se que o Programa concebido pelo Consórcio Regional Nordeste Oriental possa 

efetivamente contribuir para a criação de mais oportunidades de acesso ao ensino superior 

                                                           
2
 Registramos que a Universidade de Pernambuco é estadual, tem sua origem na Faculdade de 

Ensino Superior de Pernambuco em 1965 e foi reconhecida pela Portaria nº 964, de 12 de junho de 1991, do 

Ministério da Educação.  Sua estrutura multicampi é formada pelo Campus Central em Recife e pelos demais 
campi nas cidades de Nazaré da Mata, Garanhuns, Petrolina, Caruaru e Salgueiro. 

3
 Disponível no ANEXO A. 
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público, particularmente voltadas à formação de profissionais da educação na perspectiva da 

melhoria dos índices educacionais da região nordeste. 

A proposta justifica-se pela necessidade de habilitar professores licenciados em 

Ciências Biológicas, haja vista a precariedade de recursos humanos na área em questão, em 

especial, nos municípios do interior dos Estados de Pernambuco e Paraíba. 

1.4.2  O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância
4
 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foi instituído pelo Programa do Pró-

Licenciatura SEED/MEC/2004. Seu principal objetivo é formar professores para atuar na 

educação básica, com ênfase na formação para as últimas séries do ensino fundamental e para 

o ensino médio. O aluno regularmente matriculado no curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, na modalidade a distância da UPE, receberá diploma equivalente aos alunos 

presenciais do curso correspondente. 

O referido curso é estruturado em oito períodos semestrais, com 3.090 horas totais. 

Distribuídas em 2.040 horas de conteúdos curriculares teóricos, 420 horas de atividades 

práticas ao longo do curso, acrescidos de 420 horas de estágio supervisionado e 210 horas de 

Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais (AACC), conforme matriz curricular no 

ANEXO B. 

Durante o semestre, em cada disciplina, o aluno realiza avaliações presenciais nos 

pólos, atividades individuais e em grupos a distância e participa de fóruns temáticos e tira-

dúvidas. 

A graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância – UPE caracteriza-

se como um curso semipresencial e adota um sistema rigoroso de ensino e avaliação dos 

conhecimentos. O sistema integra momentos presenciais e a distância e em sua metodologia 

há cinco suportes fundamentais: 

 

1. Material impresso preparado para a educação a distância; 

2. Atendimento tutorial, composto pela tutoria presencial e a distância; 

3. Processo de avaliação a distância e presencial nos pólos regionais; 

4. Uso de laboratórios das disciplinas e de informática nos pólos regionais; 

5. Comunicação via Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
                                                           

              
4
 As informações sobre o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foram encontradas no site da 

UPE, http://www.ead.upe.br/nead. Acesso em 20 out. 2009. 

http://www.ead.upe.br/nead
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Com base nas Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas, pretende-

se que, após a conclusão desta graduação, o profissional apresente um domínio dos 

conhecimentos pertinentes à área em questão para atuar como docente na educação básica, 

nos componentes curriculares Ciências e Biologia, além de um perfil que o capacite a ter 

preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento. 

1.4.3  O Pólo de Apoio Presencial – UEPB 

A Universidade Estadual da Paraíba  (UEPB), que tem seu Campus Central na cidade 

de Campina Grande, é o Pólo de Apoio Presencial do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas a distância coordenado pela UPE, bem como dos cursos de Licenciatura em 

Química, Física e Matemática mantidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

(UFRN).  Além do apoio infra-estrutural que presta a esses cursos, a UEPB oferece em 

convênio com a UAB os cursos de Administração e a Licenciatura em Geografia.  

 

 

Figura 01: Imagem - Frente da Universidade Estadual da Paraíba 
Fonte: [http://ead.uepb.edu.br / SEAD/UEPB] 

 
 

No Pólo de Apoio Presencial os alunos têm uma referência física, podendo contar 

com uma infra-estrutura de atendimento e constitui um local preparado para aprofundar os 

estudos. De acordo com o Projeto do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (2004, p. 

76), os pólos presenciais ajudam a manter o vínculo dos alunos com a Universidade e 

propiciam a integração face a face dos mesmos. 

Com o intento de subsidiar os estudos dos alunos do curso em referência, o Pólo de 

Apoio Presencial oferece os seguintes espaços: 
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 Laboratório de Informática – comporta aproximadamente 15 computadores que estão 

disponíveis aos alunos dos cursos a distância de Ciência Biológicas da UPE e aos alunos de 

Química, Física e Matemática da UFRN. Neste espaço os alunos realizam estudos individuais 

e em grupo e utilizam nos dias de avaliação presencial.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biblioteca – um espaço para leitura, pesquisa, estudo individual e/ou em grupo e 

atendimento individual. Acolhe aproximadamente de 8 a 10 pessoas e apresenta um acervo  

diversificado para atender os alunos específicos dos cursos a distância acomodados no Pólo de 

Apoio Presencial da UEPB.  

 

 

Figura 03: Foto – Biblioteca 
Fonte: [http://ead.uepb.edu.br / SEAD/UEPB] 

 

  

 

Figura 02: Foto - Laboratório de Informática 
Fonte: Evanize Rodrigues (2010) 
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 Sala da Tutoria – dispõe de dois computadores para uso exclusivo das tutoras e da 

coordenadora do curso de Ciências Biológicas da UPE. É um espaço reservado para 

realização de trabalhos específicos da tutoria, como por exemplo, fazer ligações telefônicas e 

manter o contato online com os alunos, preparação de materiais para os encontros presenciais, 

imprimir as avaliações presenciais, dentre outras atividades. Um local apropriado às reuniões 

internas entre tutoria e coordenação para dirimir ações de gerenciamento das atividades 

pedagógicas e resolução de eventuais problemas. 
 

 

Figura 04: Foto - Sala da Tutoria 
                 Fonte Evanize Rodrigues (2010) 

 

 Laboratório de Ciências Biológicas – dispõe de seis microscópios, lâminas e lamínulas e 

outros recursos didáticos destinados a estudos da anatomia do corpo humano, como por 

exemplo, esqueleto, torsos humanos e pranchas dos sistemas do organismo humano, dentre 

outros. Não conseguimos a relação de todos os equipamentos que compõem o laboratório, no 

entanto, no ato da visita para registrar o espaço tivemos acesso a uma média do material que 

pertence ao laboratório. 

Realizam atividades nesse laboratório alunos do curso de Ciências Biológicas a 

distância da UPE e alunos dos cursos de mestrado em Ecologia Aquática, do Programa 

Ciências e Tecnologia Ambiental, e Ecotoxicologia do Programa Ecologia e Conservação da 

UEPB. Por turno as tutoras, do curso de Ciências Biológicas, chegam a atender oito alunos. 

Esse número é variável dependendo da quantidade de alunos matriculados nas disciplinas que 

solicitam práticas em laboratório. 

Na utilização do laboratório as tutoras contam com o apoio de um profissional da área 

que atende às necessidades de agendamento e preparação do laboratório para as aulas que 

serão realizadas. Para isso as tutoras solicitam antecipadamente a reserva do laboratório 
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indicando o dia e hora e especificando o tipo de atividade que será realizada. Ao técnico, 

portanto, cabe a responsabilidade de selecionar e organizar todo o material que será utilizado 

na atividade proposta e ao final da aula guardar todo o material e seguir com os 

procedimentos necessários. Seguem imagens das tutoras acompanhando os alunos em 

atividades de prática de laboratório. 

 

  
Figura 05: Foto - Alunos e Tutores em estudo 

Fonte Evanize Rodrigues (2010) 
Figura 06: Foto - Atividade de prática de laboratório 

Fonte: Evanize Rodrigues (2010) 
 

 Sala de Videoconferência – um espaço relativamente novo no curso e que traz 

contribuições importantes para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. A primeira 

videoconferência aconteceu no primeiro semestre de 2009 e contou com a presença do 

coordenador adjunto e do Administrador do ambiente que compartilharam informações sobre 

o início do semestre 2009.1 esclarecendo aos alunos pontos importantes.  

Ainda não é usada com freqüência por todas as disciplinas do curso. Todavia já foi 

experienciado por algumas disciplinas para tirar dúvidas dos alunos e para revisar temas 

relacionados à avaliação presencial.  

A realização de uma videoconferência depende da necessidade e dificuldade que os 

alunos apresentam nas disciplinas. Estes solicitam ao tutor junto à coordenação do curso que 

entra em contato com os professores para agendar a videoconferência. Geralmente esse 

momento acontece aos sábados para atender a maioria dos alunos. 

A coordenação do curso de Ciências Biológicas conta com o apoio técnico para 

realização da videoconferência bastando avisar com antecedência para que sejam tomadas as 

providências cabíveis. O técnico, no dia marcado para acontecer a videoconferência, instala 

todo o material necessário, o projetor e o computador ligado à rede e presta toda a cobertura 

durante a atividade. A sala de videoconferência comporta aproximadamente 35 pessoas. Essa  
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sala também é utilizada para outras atividades acadêmicas, como as avaliações presenciais e 

momentos de comunicação de aprendizagens. 

Estas imagens correspondem ao ambiente externo do Polo de Apoio Presencial da 

UEPB. É um espaço exclusivo para o funcionamento dos cursos na modalidade de educação a 

distância que a universidade acompanha, administra e coordena. 

 

   
Figura 07: Imagem - Ambiente externo do Pólo de Apoio Presencial / UEPB 

Fonte: [http://ead.uepb.edu.br / SEAD/UEPB] 
 

1.5  OS SUJEITOS PESQUISADOS 

O conjunto amostral desta pesquisa é constituído por quatro professores da UPE, 

lotados em diferentes Campi do estado de Pernambuco, atuantes no ensino presencial e na 

modalidade a distância; por quatro tutoras que acompanham o processo de aprendizagem dos 

alunos tanto online como presencialmente; e por dez alunos do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas a distância que freqüentam o Pólo presencial na cidade de Campina 

Grande sediado em prédio da Universidade Estadual da Paraíba, na cidade de Campina 

Grande 

Os dados obtidos sobre os sujeitos foram coletados através do preenchimento de uma 

ficha de documentação, composta de perguntas diretas e objetivas, referentes a aspectos 

pessoais, acadêmicos e profissionais. Apresentaremos, portanto, o perfil dos professores, em 

seguida das tutoras e por fim o perfil dos alunos participantes da pesquisa. 

1.5.1  O Perfil dos Professores 

Os professores participantes da nossa pesquisa são vinculados à instituição de ensino 

UPE. Dos quatro professores, dois são lotados no Campus de Recife na Faculdade de Ciências 

Biológicas de Pernambuco – Instituto de Ciência Biológicas (ICB), uma no Campus de 
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Garanhuns na Faculdade de Ciências, Educação e Tecnologia de Garanhuns (FACETEG) e 

outra no Campus de Petrolina na Faculdade de Formação de Professores de Petrolina (FFPP).  

O Quadro 01 a seguir traz informações sobre a formação acadêmica dos professores 

consultados
5
. 

 

Considerando que todos os professores consultados lecionam tanto no ensino 

presencial como na modalidade a distância, trazemos algumas informações sobre a 

experiência docente de cada um dos professores, nas duas modalidade de ensino. Tais 

informações estão organizadas em dois quadros. 

O Quadro 02 informa sobre as disciplinas que os professores lecionam no ensino 

presencial e o tempo de experiência docente nessa modalidade de ensino. Adiante, no Quadro 

03 teremos as mesmas informações considerando a atuação docente dos professores na 

modalidade de ensino a distância, acrescentando informações sobre a quantidade de alunos 

que os professores acompanham nesta modalidade de ensino.  

  

                                                           
5
 O código de identificação dos sujeitos pesquisados é formado: 1º do primeiro nome 

correspondente a função do sujeito no curso em estudo, por exemplo: Professor, Tutor e Aluno, seguido da 

numeração por ordem da realização das entrevistas para cada grupo dos sujeitos; e 2º  da letra inicial da 

função que desempenha no curso (P – professor; T – Tutor e A – Aluno) seguido da letra inicial do nome e de 
um sobrenome. 

FFOORRMMAAÇÇAAOO  AACCAADDÊÊMMIICCAA  

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  PPÓÓSS--GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  

Professora 1 PGJ Pedagogia 
Especialização Metodologia do 

Ensino Superior 

Professora 2 PRA Medicina Veterinária 

Psicopedagogia, Mestrado em 

Ensino de Ciências e 

Doutoranda em Biociência 

Animal 

Professora 3 PRF Engenharia química Mestrado em Bioquímica 

Professor 4 PJM Médico Veterinário 
Mestrado em Ciência 

Veterinária 

Quadro 01: Formação acadêmicas dos professores informantes 

Fonte: Ficha de Documentação - Professores (2009) 
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IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
DDIISSCCIIPPLLIINNAA  QQUUEE  

LLEECCIIOONNAA  
TTEEMMPPOO  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  

DDOOCCEENNTTEE  

Professora 1 PGJ Didática, Prática e Estágio. 27 anos 

Professora 2 PRA 
Zoologia, Genética Geral, 

Prática V 
14 anos 

Professora 3 PRF Saúde / Bioquímica 13 anos 

Professor 4 PJM Histologia e Embriologia 13 anos e 6 meses 

Quadro 02: Atuação Docente - Modalidade ensino presencial 

Fonte: Ficha de Documentação - Professores (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

A experiência dos professores na docência no ensino presencial é representada por um 

período considerável. Um aspecto importante que pode auxiliar na recontextualização da 

prática docente a partir dos parâmetros e peculiaridades próprias da EAD. Os professores 

dispõem de vivências na educação geral que podem contribuir na articulação de práticas 

pedagógicas inovadoras dirigidas as duas realidades de ensino, presencial e a distância. 

 

 

 

 

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
DDIISSCCIIPPLLIINNAA  QQUUEE  

LLEECCIIOONNAA  
TTEEMMPPOO  

EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  

QQUUAANNTTIIDDAADDEE  

DDEE  AALLUUNNOOSS  

QQUUEE  

AACCOOMMPPAANNHHAA  

Professora 1 PGJ Estágio Supervisionado 2 anos e 6 meses 300 alunos 

Professora 2 PRA Prática V 1 ano Mais ou menos 200 

Professora 3 PRF Bioquímica 04 anos 600 alunos 

Professora 4 PJM 

1- Embriologia 

2 - Práticas de 

Laboratório 

3 anos. 400 alunos 

Quadro 03: Atuação Docente - Modalidade ensino a distância 

Fonte: Ficha de Documentação - Professores (2009) 
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1.5.2  O Perfil das Tutoras 

O quadro da Tutoria do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância do 

Pólo de Apoio Presencial da UEPB foi formado por professoras da rede pública de ensino do 

estado da Paraíba, por meio de um processo seletivo baseado na análise do curriculum vitae  e 

do critério de pertencer à rede municipal ou estadual de  ensino. Esse processo de seleção 

aconteceu em 2005, e as professoras selecionadas submeteram-se ao curso de Especialização 

em Formação de Tutores para Licenciaturas diversas a distância, com carga horária de 360 h/a 

ministrado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O curso preparou as 

professoras classificadas para atuar como tutoras do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas à distância, no Pólo Presencial da UEPB
6
.  

Fomos uma das tutoras selecionadas e atuamos na função docente durante dois anos. 

Por ocasião da aprovação no curso de mestrado pela UFRN precisamos nos afastar sendo 

substituída por uma professora que atendeu aos requisitos necessários para exercer a função 

de tutora, com uma restrição, não chegou a participar do curso de Formação para Tutores 

mencionado anteriormente. 

Atualmente, no Pólo de Apoio Presencial da UEPB atuam quatro tutoras para o curso 

em referência, todas graduadas em Licenciatura em Ciências Biológicas pela UEPB com pós-

graduação Latu Sensu e professoras da rede pública de ensino. Três tutoras residem e 

trabalham em Campina Grande e são professoras da rede estadual de ensino. Apenas uma, faz 

parte do quadro de professores da rede pública municipal da cidade de Esperança - Paraíba, 

onde reside distante 26 km do Pólo de Apoio Presencial. 

Com relação ao tempo de experiência docente das tutoras, verificamos que o mínimo é 

de 14 anos e o máximo de 23 anos, período considerável de convivência na profissão como 

professoras de Ciências e Biologia. 

Apresentaremos em seguida alguns aspectos quantitativos referentes à evolução da 

quantidade de alunos que as tutoras acompanham desde do início do curso no semestre 2006.1 

até o semestre 2009.1, período que ocorreu a coleta dos dados. 

 

                                                           
6
 No entanto, ressaltamos que este curso foi destinado a atender professores da rede pública de 

ensino dos estados de Pernambuco e Paraíba, para atuar como tutores não só no curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, mas também nas licenciaturas em química, física e matemática, distribuídas nos diversos 
pólos presenciais do estado de Pernambuco e Rio Grande do Norte e também para compor o quadro de 
tutores dessas quatro licenciaturas do Pólo presencial da Paraíba. 
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Gráfico 01 –Evolução da quantidade de alunos 
Fonte: Ficha de Documentação - Aluno (2009) 

 

No início do semestre 2006.1 cada tutora acompanhava 15 alunos, totalizando 60 

alunos matriculados. Esclarecemos que a Tutora 1 TFR não teve dados precisos para informar 

a quantidade de aluno inicial e nem a quantidade de desistentes, tendo em vista o período que 

ingressou na tutoria. Portanto, podemos acrescentar tais dados, uma vez que acompanhamos o 

percurso de 15 alunos por quatro semestres. 

Ao longo do curso observamos que houve 33 desistências, sendo 11 alunos da Tutora 

2 TKD; 3 alunos da Tutora 3 TRG; 8 alunos da Tutora 4 TAL e 11 alunos da Tutora 1 TFR. 

As tutoras alegam que os principais motivos da desistência estão associados aos seguintes 

fatores: alguns alunos não chegaram a cursar; ser aluno de outro curso na modalidade 

presencial; a não identificação com o curso; e a dificuldade de não conseguir acompanhar a 

EAD. 

Detectamos que atualmente há 27 alunos do período 2006.1 freqüentando o curso, não 

chegando a 50% do total de alunos que iniciou em 2006.1.  Esses alunos deveriam concluir o 

curso no final do semestre 2009.2, caso não houvesse nenhuma anormalidade. Porém, já 

sabemos que apenas uma aluna concluirá o curso no tempo previsto.  
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1.5.3  O Perfil dos Alunos 

 
O gráfico abaixo traz informações quanto à idade dos alunos participantes da 

pesquisa. 

 

   
Gráfico 02: Perfil dos alunos: idade 

Fonte: Ficha de Documentação - Aluno (2009) 
 

A faixa etária dos alunos varia de 23 a 45 anos.  Essa característica provoca uma 

reflexão na qual as pessoas que procuram a modalidade de ensino a distância não são 

necessariamente aquelas de idade avançada. Há um público mais jovem em busca de uma 

oportunidade para ingressar no ensino superior por meio da EAD. 

Ao iniciar a pesquisa, buscamos alunos de diferentes localidades, preferencialmente de 

cidades distantes do Pólo de Apoio Presencial, que nos subsidiassem com informações 

características do ensino à distância. Porém, nos deparamos com uma situação que nos 

impediu de prosseguir nesse intento, pois três alunos que estavam na lista dos sujeitos 

participantes haviam desistido do curso.  

Os motivos da desistência desses alunos podem estar associados tanto a distância do 

Pólo de Apoio Presencial ou a interesses de ordem pessoal. Esta realidade fez-nos optar em 

procurar alunos que residem em Campina Grande, cidade onde o Pólo Presencial está 

instalado. Assim sendo nossa amostra compreende cinco alunos residentes na Cidade do Pólo 

de Apoio Presencial, e cinco alunos que se distribuem nas cidades de Livramento7, Areia, 

Patos, Esperança e João Pessoa. Todavia, o fato de 50% da nossa amostra residir em Campina  

                                                           
7
 Distância do Pólo Presencial: Livramento (140 km); Areia (43 km); Patos (184 km); Esperança (26 

km) e João Pessoa (133 km). 

IDADE

6

2 2

Idade dos alunos

Idade: 23-28

Idade: 35-38

Idade: 41-45
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Grande não alterou a nossa pretensão neste estudo. Localizamos no mapa do Estado da 

Paraíba as cidades onde residem os alunos sujeitos da pesquisa. 

 

 
   
 

Figura 08: Localizando as cidades dos sujeitos da pesquisa 
Fonte: Centro Regional do Nordeste (CRN) 

 
 
 

Na EAD, a Internet é o recurso principal que “encurta a distância” espaço temporal 

entre os professores, tutores e alunos envolvidos nessa modalidade de ensino. A Internet 

basicamente possibilita a ação de estar junto mesmo que geograficamente distante.  

Considerando a distância que alguns alunos consultados enfrentam para prosseguir 

com seus estudos, bem como a preferência que outros fizeram em adentrar nessa experiência, 

buscamos conhecer como acontece o acesso à Internet, aspecto essencial no processo de 

aprendizagem online. 

Sendo assim, os alunos de um curso a distância, necessariamente, desenvolvem a 

prática de se conectar a Internet para poder adentrar no ambiente virtual de aprendizagem e 

assim realizar os seus estudos. Resumimos no Quadro 04 os principais locais de acesso a 

Internet que os alunos pesquisados evocaram. 

 

 

 

Livramento (1) 

Patos (1) 

Campina Grande (5) 

Esperança (1) 

Areia (1) 

João Pessoa (1) 
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AAlluunnooss  TTrraabbaallhhoo  CCaassaa  
PPóólloo  

PPrreesseenncciiaall  
CCaassaa  ddee  

ppaarreenntteess  
LLaann  

HHoouussee  
SSeemm  

IInntteerrnneett  

1 AND       

2 AGS       

3 AOR       

4 ALC       

5 ACS       

6 AMC       

7 ALG       

8 AEP       

9 AML       

10 AFB       

TOTAIS 3 7 3 1 1 1 
Quadro 04: Acesso dos alunos à Internet 

Fonte: Ficha de Documentação – Aluno (2009) 

 

 

Podemos concluir com base no Quadro 04 que sete dos dez alunos indicam sua 

residência como o local de acesso mais fácil para se conectar a Internet. Por ordem, temos o 

local de trabalho e o Pólo de Apoio Presencial como outros ambientes que para alguns são de 

fácil acesso e possibilitam a conexão. Uma quantidade mínima revela como única opção para 

acessar a Internet a casa de familiares e Lan House. Apenas uma aluna indicou que não tem 

acesso a Internet em casa, mas deduzimos que como trata de uma aluna que mora na cidade 

de Campina Grande ela dispõe do Pólo de Apoio Presencial para manter os contatos online.  

Buscando conhecer melhor o perfil dos alunos informantes trazemos informações 

sobre os aspectos relacionados à profissão dos alunos e a sua formação acadêmica. 

Apreciemos o Quadro 05 a seguir: 

 

AAlluunnooss  PPrrooffiissssããoo    

TTeemmppoo  ddee  

eexxppeerriiêênncciiaa  nneessttaa  

aattiivviiddaaddee  

pprrooffiissssiioonnaall  

FFoorrmmaaççããoo  

SSuuppeerriioorr  
SSee  ssiimm,,  qquuaall  

ccuurrssoo??  

1 AND 
Funcionaria 

Pública Estadual 
21 anos Não - 

2 AGS 

Agente 

Comunitário de 

Saúde 

02 anos Não - 

3 AOR 
Técnico 

Agropecuário 
20 anos Não - 

4 ALC - - Não - 

5 ACS 
Professora de 

Reforço 
3 anos Não 

- 
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AAlluunnooss  PPrrooffiissssããoo    

TTeemmppoo  ddee  

eexxppeerriiêênncciiaa  nneessttaa  

aattiivviiddaaddee  

pprrooffiissssiioonnaall  

FFoorrmmaaççããoo  

SSuuppeerriioorr  
SSee  ssiimm,,  qquuaall  

ccuurrssoo??  

6 AMC 
Representante 

Comercial 
19 anos Não - 

7 ALG Agrônoma 08 anos Sim Agronomia 

8 AEP - - Sim Pedagogia 

9 AML Estudante - Sim 

Cursando 

Enfermagem e 

Engenharia de 

Produção 

10 AFB - - Sim 
Cursando 

Biologia UEPB 

Quadro 05 Perfil dos alunos: aspectos profissionais e acadêmicos 

Fonte: Ficha de Documentação – Aluno (2009) 

 

 

Observando este Quadro, verificamos que dos dez alunos, seis já possuem uma 

profissão, enquanto outros quatro são apenas estudantes. Com exceção da Aluna 5 ACS que já 

leciona, os demais que já possuem uma profissão ocupam atividades profissionais distintas e a 

maioria com um considerável tempo de experiência. 

No que se refere à formação acadêmica em nível superior, detectamos que seis alunos 

não possuem esta formação e que esperam concretizar esse grau de ensino com o curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas a distância. Enquanto que quatro alunos afirmaram que 

já possuem um curso de nível superior. Das quatro alunas, duas já concluíram esse grau de 

ensino, uma em Agronomia e outra em Pedagogia, enquanto que as outras duas estão 

cursando, uma os cursos de Enfermagem e Engenharia de Produção e outra o curso de 

Biologia oferecido pela UEPB na modalidade presencial na cidade de João Pessoa. 

Optando em cursar Ciências Biológicas na modalidade de ensino a distância os alunos 

mergulham em uma realidade que traz aspectos bem peculiares e que exigem adaptação e 

maturidade para continuar seus estudos. Por isso, julgamos importante conhecer o perfil 

acadêmico dos alunos consultados, na intenção de compreender aspectos inerentes ao estudo 

em foco. Para isso reunimos no Gráfico 03 algumas informações básicas sobre a situação 

acadêmica dos alunos de Ciências Biológicas ao longo do curso.  
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Gráfico 03: Perfil do aluno – Aspectos acadêmicos do aluno ao longo do curso 

Fonte: Ficha de Documentação - Aluno (2009) 
 
 

De acordo com os indicadores que elegemos para conhecer o perfil acadêmico da 

amostra de alunos, no que concerne à sua situação no curso, percebemos que dos dez alunos 

apenas um afirma que trancou algum semestre, um outro que trancou uma disciplina e outro 

que desistiu de uma disciplina. No indicador se o aluno cursou todas as disciplinas por 

período, uma amostra de 50% diz que sim outra metade alega que não.    Perguntamos a cada 

aluno qual ou quais os motivos responsáveis pelas situações enunciadas. Sistematizamos as 

respostas obtidas no Quadro 06, a seguir:  
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Diante do exposto, percebemos que os fatores que influenciaram os alunos a não 

conduzirem o curso no seu tempo normal referem-se ao tempo disponível; à falta de 

motivação; à reprovação; e à dispensa de disciplinas pelo fato de já ter cursado em outro curso 

de graduação. Desses fatores dois nos chamam atenção quais sejam: a falta de motivação e a 

reprovação. Devido o nosso interesse de estudo, a avaliação da aprendizagem, percebemos o 

quanto é importante refletir a motivação na ação educativa, em especial à distância e sua 

íntima relação com o indicador reprovação.  

A motivação representa o cerne para sistematização, interesse e permanência nos 

estudos, todavia isso depende muito da relação afetiva, interativa e cooperativa que se firma 

entre professores, tutores e alunos no processo educativo. A avaliação, no entanto, constitui 

um indicador imprescindível para diagnosticar um melhor acompanhamento do aluno 

evitando atropelos no seu percurso acadêmico, por isso ela precisa ser refletida na ação e 

sobre a ação educativa. 

 

  

MMOOTTIIVVOOSS  AALLUUNNOOSS  

Motivo que fez trancar 

algum semestre 
 Falta de tempo disponível para me dedicar. 9 AML 

Motivos que levaram a 

não cursar todas as 

disciplinas do período 

 Estava sem motivação. 1 AND 

 Dificuldade em estudar algumas 

disciplinas devido o tempo no trabalho. 
3 AOR 

 Perdi duas. 6 AMC 

 Algumas eu dispensei e umas poucas 

reprovei, por estar sobrecarregada. 
9 AML 

 Algumas reprovei (4) e outras pedi 

dispensa (7). 
10 AFB 

Motivo que fez trancar 

disciplina 
 Atualmente tranquei a disciplina Anatomo-

fisiologia, pois perdi o período de dispensa. 
9 AML 

Motivo que fez desistir 

de alguma disciplina 
 Atividades necessitavam mais tempo do 

que eu tinha disponível. 
9 AML 

Quadro 06: Motivos responsáveis por alterações no percurso acadêmico dos alunos 
Fonte: Ficha de Documentação – Aluno (2009) 
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O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância da UPE faz parte do 

Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio (Pró-licenciatura)
8
 realizado pelo Governo Federal por meio do MEC com a 

coordenação das Secretarias de Educação Básica (SEB) e de Educação a Distância  (SEED). 

Esse Programa teve início no ano de 2006. 

O principal objetivo do Programa Pró-licenciatura é melhorar a qualidade da Educação 

Básica por meio da formação inicial do professor da rede pública de ensino que não tem a 

habilitação legal exigida em sua área de atuação, de acordo com o portal do MEC (2008). 

Para tentarmos compreender a escolha dos alunos em ingressar no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância - UPE, bem como perceber sua identidade 

docente procuramos informações sobre suas experiências em sala de aula. 

O Quadro 07 a seguir traz informações relacionadas à função docente indicando quais 

alunos já possuem ou não experiência na área da docência, vejamos: 

 

 

                                                           
8
 Mais detalhes sobre o Programa Pró-Licenciatura podem ser encontrados na Parte 2 do trabalho. 

AAlluunnooss  JJáá  lleecciioonnaa??  
HHáá  qquuaannttoo  

tteemmppoo??  
QQuuaall  ddiisscciipplliinnaa??  

EEmm  qquuaall  nníívveell  

ddee  eennssiinnoo??  

1 AND Não - - - 

2 AGS Não - - - 

3  AOR Não - - - 

4 ALC Não - - - 

5 ACS Sim 3 anos Todas 
Fundamental II e 

Ensino Médio 

6  AMC Não - - - 

7 ALG Sim 08 anos Ciências/Biologia 
Fundamental II e 

Ensino Médio 

8 AEP Lecionou 2 anos 
Biologia, 

Português, Química 

Fundamental e 

Médio 

9  AML Não - - - 

10  AFB - - - - 

Quadro 07: Perfil dos alunos: experiência docente 

Fonte: Ficha de Documentação – Aluno (2009) 
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Observamos, portanto, que apenas duas alunas estão lecionando e uma já lecionou; os 

demais não têm experiência em sala de aula. Das alunas que confirmaram ter experiência 

docente apenas a Aluna 7 ALG tem habilitação para dar aula nas disciplinas de Ciências e 

Biologia no ensino fundamental e médio, devido sua formação superior em Agronomia. 

Através do Esquema I, uma Especialização realizada pela UEPB, que habilita quem tem 

bacharelado atuar como docente, a aluna optou e se especializou para lecionar Biologia, isso 

justifica sua habilitação na área. 

As alunas 5 ACS e 8 AEP  não têm formação específica para lecionar as disciplinas 

citadas, porém exercem a função de professoras. Salientamos que a Aluna 5  ACS exerce a 

função de professora de reforço e presta serviço lecionando todas as disciplinas do Ensino 

Fundamental II e do Ensino Médio, de acordo com as necessidades dos seus alunos. A aluna 

10 AFB não apresentou informações sobre as questões expressas. 

Um grupo de seis alunos não tem experiência docente, desse modo o curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas tem como função desenvolver nos seus alunos sua 

formação docente para atuar em disciplinas de Ciências e Biologia. O processo avaliativo 

concebido pelo curso necessita estar realmente voltado para perceber o desenvolvimento de 

competências básicas para que o futuro professor possa dirimir as dificuldades de sala de aula 

que vivenciarão.  

Daí nosso interesse em investigar a avaliação da aprendizagem no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas a distância - UPE, uma vez que percebemos que o perfil 

desse novo professor poderá revelar a face das práticas formativas vivenciadas nesse curso de 

formação docente. 

1.6  DEMARCANDO O CAMINHO METODOLÓGICO 

1.6.1  Aspectos teórico-metodológicos 

Como opção metodológica, o presente trabalho adota uma abordagem qualitativa de 

pesquisa, pela adequação desse tipo de metodologia à investigação na área de educação. 

Nas ciências humanas e sociais a opção pela abordagem qualitativa de pesquisa 

instituiu-se ao considerar a complexidade e as contradições de fenômenos singulares, a 

imprevisibilidade e a originalidade criadora das relações interpessoais e sociais (CHIZZOTTI, 

1998) em contraposição ao modelo experimental, conduzido pelo paradigma das ciências da 
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natureza, que privilegia pesquisas positivistas legitimando conhecimentos por processos 

quantificáveis através de técnicas de mensuração e explicações gerais. 

Segundo Chizzotti (1998) o estudo do comportamento humano e social constitui a 

especificidade das ciências humanas, sendo possível ser realizado por meio de métodos 

qualitativos que atentem para a descrição do homem em um dado momento e a percepção dos 

dados e acontecimentos no contexto em que acontecem. 

A forma como se conduzem a apreensão e a legitimidade do conhecimento na 

abordagem qualitativa parte do fundamento de que “há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 1998, p. 79). 

Minayo (1994) esclarece que a pesquisa qualitativa trabalha com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado, abordando o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças e valores. Esta autora discute a importância da combinação entre teoria, método e 

criatividade para a produção de conhecimentos e “continuidade da tarefa dinâmica de sondar a 

realidade e desvendar seus segredos”. (MINAYO, 1994, p. 9). 

 No sentido da nossa pesquisa nos encontramos com sujeitos com funções 

distintas no processo educacional, especificamente no contexto da modalidade de educação a 

distância, o professor, o tutor e o aluno. Estudamos aspectos sobre suas percepções, 

concepções, anseios e dificuldades que circulam a realidade da formação docente nessa 

modalidade de ensino, os quais pelas suas características de cunho subjetivo exigem uma 

investigação qualitativa que atribua significado à realidade vivida na percepção de cada um 

dos sujeitos, como forma de tornar inteligíveis o processo e o contexto, e contribuir para 

ampliação do campo epistemológico sobre o objeto estudado. 

Bogdan e Biklen (1994) apresentam características básicas desse tipo de pesquisa, a 

saber: os problemas são estudados no ambiente natural onde eles ocorrem e o pesquisador é o 

principal instrumento da pesquisa; os dados coletados são predominantemente descritivos e 

todos considerados importantes; a preocupação com o processo é maior do que com o 

produto; a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo e os pesquisadores não se 

preocupam com a formulação de hipóteses; e o significado é de importância fundamental, 

uma vez que o pesquisador dedica especial atenção ao significado que as pessoas dão às 

coisas e a sua vida. 
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Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que lhes 

permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vista do informador. 

O processo de condução da investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo 

entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dados estes não serem abordados 

por aqueles de uma forma neutra (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 51). 

A pesquisa qualitativa nos aproxima do contexto e da subjetividade, e nos permite 

estratégias para interpretar fala, escrita e imagem dos sujeitos numa realidade social, numa 

perspectiva de gerar significados. As estratégias qualitativas, segundo Bogdan e Biklen 

(1994), registram o modo como as expectativas se traduzem nas atividades, procedimentos e 

interações diárias enfocando a forma como as definições são estruturadas na dinâmica interna 

das situações investigadas. 

Na realidade da nossa pesquisa ao investigarmos uma fase do processo educativo, a 

avaliação da aprendizagem num curso de formação inicial docente na modalidade de EAD, na 

área de Ciências Biológicas, conjugamos significados intersubjetivos dados a uma mesma 

situação de investigação numa relação interlocutória que comanda a comunicação e o diálogo 

entre professor, tutor e aluno na perspectiva da interação e, por conseguinte na sistematização 

de definições acerca da concepção e da ação avaliativa por cada um dos sujeitos.  

O fundamento teórico que adotamos da abordagem qualitativa tem como base a 

perspectiva do interacionismo simbólico, uma forma típica da fenomenologia cujo aspecto de 

estudo diz respeito às experiências do comportamento humano.  Segundo Santos (2008, p. 3), 

a utilização deste método permite que a pesquisa qualitativa cumpra “o objetivo de investigar 

o sentido que os atores sociais dão aos objetos, pessoas e símbolos com os quais constroem o 

seu mundo social”. 

Ao nos identificarmos com a assertiva de que nessa perspectiva “o ponto de partida 

empírico consiste nos significados subjetivos que os indivíduos atribuem a suas atividades e a 

seus ambientes” (FLICK, 2004, p. 33), reconhecemos a possibilidade de nossa pesquisa 

considerar os significados subjetivos que professor, tutor e aluno têm sobre a concepção de 

avaliação materializada na prática avaliativa que realizam e sua intervenção na ação avaliativa 

do futuro docente. 

Sublinhando o ponto de partida do interacionismo simbólico Blumer (apud FLICK, 

2004, p. 34) apresenta três premissas simples: 
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A primeira é a de que os seres humanos agem em relação às coisas com base nos 

significados que as coisas têm para eles [...]. A segunda premissa é a de que o 

significado dessas coisas provém, ou resulta, da interação social que se tem com o 

outro. A terceira premissa é a de que esses significados são controlados em um 

processo interpretativo, e modificados através deste processo utilizado pela pessoa 

ao lidar com as coisas com as quais depara. 

Neste sentido, o interacionismo simbólico ancora-se no pressuposto teórico de que o 

significado social dos objetos se deve ao fato dos atores envolvidos darem sentido no decurso 

de suas interações, de modo que as ações individuais e coletivas são construídas a partir da 

interação entre as pessoas que definindo situações agem no contexto social que pertencem 

(SANTOS, 2008). A pesquisa, nesse contexto, pode ser o desvelamento do sentido social que 

os indivíduos constroem em suas interações cotidianas (CHIZZOTTI, 1998). 

As orientações teóricas sob a perspectiva do interacionismo simbólico trazem uma 

marca história representada pela compreensão da teoria e do método da Escola de Chicago 

desde o início do século passado (FLICK, 2004; BOGDAN/BIKLEN, 1994). Nesta 

abordagem, conforme Bogdan e Biklen (1994, p. 55), “a experiência humana é mediada pela 

interpretação. Nem os objetos, nem as pessoas, situações ou acontecimentos são dotados de 

significado próprio; ao invés, o significado é-lhes atribuído”.  

O interacionismo simbólico, dentro do paradigma interpretativo, conforme apresenta 

Santos (2008) se preocupa em compreender a maneira como as pessoas percebem os fatos ou 

a realidade a sua volta e como elas agem em relação às suas convicções. 

Por fim, de acordo com Flick (2004) na pesquisa qualitativa torna-se evidente a 

concentração nos pontos de vista do sujeito e no significado que eles atribuem às experiências 

e eventos, bem como a orientação em relação ao significado dos objetos, atividades e eventos, 

fato esse que integrado a outros já discutidos anteriormente justifica nossa escolha pela 

investigação qualitativa. 

1.6.2  Procedimentos técnicos 

A amostra desta pesquisa se configura em 18 sujeitos assim distribuídos: 1. Quatro 

professores da UPE que lecionam em duas áreas específicas (Embriologia e Bioquímica) e em 

duas áreas pedagógicas (Didática e Estágio Supervisionado); 2. Quatro tutoras (Especialistas, 

professoras da Rede pública do Estado da Paraíba); e Dez alunos egressos no semestre 

2006.1, com características geográficas, acadêmicas e profissionais diversificadas. Para o 

esclarecimento de algumas questões contamos com a coordenadora do curso de Ciências 
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Biológicas do Pólo de Apoio Presencial/UEPB e com uma das coordenadoras pedagógicas do 

Nead/UPE. 

Para a obtenção dos dados foram utilizados os documentos institucionais do curso, 

ficha de documentação, o questionário, e a entrevista semiestruturada. Fizemos uso da ficha  

documental para facilitar a documentação de dados mais padronizados com características 

objetivas e pontuais.  

Os documentos institucionais nos forneceram informações importantes sobre a 

estrutura do curso, no âmbito da infra-estrutura física e virtual e no âmbito da proposta 

pedagógica que norteia a ação educativa no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a 

distância da UPE. Com tais informações nos certificamos da possibilidade em investigar a 

prática avaliativa numa abordagem inovadora que considera como objeto de aprendizagem e 

avaliação os conteúdos de aprendizagens que possam abranger a maior parte das capacidades 

do aluno. Os documentos que auxiliaram nessa tarefa foram o Projeto de curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas a distância (2005) e os Referenciais para elaboração do 

material didático para EAD (2009). 

A Ficha de documentação, segundo Flick (2004), é útil para documentar o contexto e a 

situação da coleta de dados. O nosso plano de estudo para a elaboração das entrevistas 

determinou as informações contidas nessa ficha (ANEXOS C, D e E) cuja intencionalidade 

foi explicitar aspectos pessoais e acadêmicos dos entrevistados tornando presente o perfil dos 

investigados para a compreensão do entorno no qual acontece o estudo do objeto de pesquisa.  

O questionário é um instrumento de investigação largamente utilizado para averiguar 

fatos relacionados com as práticas vigentes (PAVÃO, 2001). Optamos em associar esse 

instrumento à entrevista no propósito de dirigir ao entrevistado perguntas específicas sobre 

aspectos do problema que se investiga para adquirir respostas mais objetivas e exatas que 

facilitassem o agrupamento em categorias (PAVÃO, 2001). Nesse sentido foram apresentadas 

perguntas diretas sobre a experiência na prática avaliativa do curso enfatizando o quê, como e 

com quais instrumentos se avalia a aprendizagem. Algumas questões direcionadas aos alunos 

mencionam aspectos relacionados à sua formação docente. As perguntas foram elaboradas 

observando a especificidade do papel de cada sujeito no processo avaliativo (ANEXOS F, G e 

H).  

Sobre a entrevista nos reportamos a Bogdan e Biklen (1994, p. 134) quando afirmam 

que esse instrumento de investigação “é utilizado para coletar dados descritivos na linguagem 

do próprio sujeito permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a 
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maneira como os sujeitos interpretam o mundo”. A espontaneidade dos sujeitos na realização 

das entrevistas contribui para a riqueza dos dados que recheados de palavras revelam as suas 

perspectivas (BOGDAN;BIKLEN, 1994) sobre o objeto de estudo.  

Optamos pela entrevista semiestruturada pelo seu caráter aberto e flexível condizente 

com a nossa proposta de pesquisa.  Nesse instrumento investigativo além do domínio do 

conteúdo é importante também compreender o contexto da entrevista como um aspecto 

importante do processo. A possibilidade de diálogo entre entrevistador e entrevistado constitui 

um fator importante no tocante ao esclarecimento e à elaboração das respostas dadas. A 

relação dialógica que se firma na realização da entrevista com essa característica permite ao 

entrevistador investigar além das respostas (MAY, 2004).   

Por meio da entrevista semiestruturada (ANEXO I) obtivemos informações sobre 

aspectos da ação avaliativa vivenciada no curso em referência associadas às aprendizagens 

inerentes à formação docente inicial. Foram elaboradas cinco perguntas para cada grupo de 

sujeitos. Todas as entrevistas foram registradas por meio da gravação em áudio e transcritas 

na íntegra. 

No que se refere à prática avaliativa, direcionamos aos professores e tutores 

questionamentos acerca da sistematização de todo o processo de avaliação, tais como 

descrição do processo de avaliação, orientação prestadas aos alunos, critérios de avaliação, 

interação e a percepção das aprendizagens. Aos alunos encaminhamos perguntas referentes à 

percepção da avaliação realizada no curso e aos aspectos da sua aprendizagem no que 

concerne à formação docente. 

Numa primeira visita ao Pólo de Apoio Presencial da UEPB, na ocasião da realização 

de uma das avaliações presenciais do semestre 2009.1, agendamos com a maioria dos alunos e 

tutoras, dia e hora para a aplicação dos instrumentos de investigação (ficha de documentação 

questionário e entrevista).  

Com os professores, devido à dificuldade de contato face a face por conta da distância, 

enviamos via e-mail o questionário e a ficha de documentação. E, marcamos a entrevista 

online por meio do MSN ou Skype. No entanto só conseguimos utilizar esses recursos com 

êxito, sem perdas de conteúdo, apenas com duas professoras das cidades de Garanhuns e 

Petrolina. Com os outros dois professores da cidade de Recife a entrevista foi realizada 

presencialmente no ICB.  
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Salientamos que o processo de coleta dos dados aconteceu entre os meses de maio a 

agosto do ano de 2009. Disponibilizamos no ANEXO J o quadro de visitas aos sujeitos da 

pesquisa. 

A transcrição das entrevistas e as informações obtidas das fichas documentais e dos 

questionários constituíram o corpus a ser analisado.  

1.6.3  Tratamento e análise dos dados 

A análise dos dados do presente estudo apoiou-se no referencial teórico apresentado 

por Bardin (1977) pela pertinência à exploração da técnica de codificação dos enunciados 

analisados. Segundo a autora, a “análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1977, p. 38). Sustentamo-nos nesse referencial, pois 

sabemos que tudo o que é dito ou escrito é susceptível de ser submetido a uma análise de 

conteúdo (HENRY;MOSCOVICI, 1968 apud BARDIN, 1977, p. 33).  

A análise do conteúdo explora elementos constituintes das expressões dos sujeitos e “o 

seu objetivo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto 

ou latente, as significações explícitas ou ocultas” (CHIZZOTTI, 1998, p. 80).  

De acordo com Bardin (1977), a organização da análise dos dados submete-se a uma 

sequência de ações investigativas que corroboram para a categorização dos dados a serem 

analisados. Essa sequência compreende: 1. A pré-análise; 2. A exploração do material; e 3. O 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Segundo a autora, “a categorização 

tem como primeiro objetivo, fornecer por condensação uma representação simplificada dos 

dados brutos” (BARDIN, 1977, p. 119) 

No tratamento dos dados a partir do conteúdo manifesto na fala dos entrevistados da 

nossa pesquisa, realizamos um processo de codificação e categorização necessário à análise 

sistemática do corpus documental. A fase da codificação dos dados corresponde uma 

transformação dos dados brutos até atingir uma representação do conteúdo manifesto 

(BARDIN, 1977). Identificamos várias unidades de registro ou de significação representadas 

por palavras e proposições (idéias) que utilizamos para analisar os conteúdos das mensagens 

no propósito de determinar as categorias de análise. As unidades de contexto também foram 

consideradas no sentido de apreender o significado exato das unidades de registros (AMADO, 

2000) possibilitando a compreensão do contexto do qual a mensagem evocada faz parte. 
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Na fase de categorização agrupamos as unidades de identificação que representaram a 

descrição mais relevante do conteúdo das entrevistas realizadas. O sistema de categoria nesse 

trabalho foi criado a priori com atenção aos objetivos de estudo e à natureza do material 

elaborado para investigação. No entanto, após a análise sistemática do corpo documental 

houve uma redefinição dessas categorias até alcançarmos uma grade de categorias satisfatória 

(AMADO, 2000).  

Ao final desse processo construímos dois eixos os quais correspondem às diretrize que 

orientaram a análises dos dados. São eles: Eixo I: Experiência do processo avaliativo no curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância da UPE e Eixo II: Características das 

aprendizagens desenvolvidas pelos licenciandos. 

Sendo a análise de conteúdo uma técnica de compreensão dos dados, conforme 

apresenta Amado (2000), cada eixo definido apresentou um conjunto de subcategorias que 

esclarecem e explicitam melhor todo o sentido da categoria.  

1.7  ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Seguidamente a dissertação está organizada em mais cinco partes. A parte dois do 

trabalho promove uma discussão/reflexão sobre a história e significação da EAD no Brasil. 

Trazemos algumas características históricas da evolução da EAD a partir de experiências 

consolidadas ao longo do tempo através dos recursos didáticos historicamente situados a 

partir da década de 40 aos dias atuais.  

Em seguida tratamos sobre os referenciais legais que possibilitaram a evolução da 

EAD como sistema de ensino. Aproximamo-nos da compreensão do desenvolvimento e do 

percurso das principais fases que retratam essa modalidade de ensino, visando avaliar as 

possibilidades e limitações que representam o ensinar, aprender e avaliar  na modalidade de 

ensino a distância. 

A parte três traz informações sobre a estrutura do ambiente virtual de aprendizagem do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância. Para proporcionar um melhor 

conhecimento sobre como funciona uma ação educativa por meio desta modalidade de ensino, 

exploramos aspectos relacionados às ferramentas pedagógicas (recursos tecnológicos) que o 

curso utiliza para conduzir o processo de ensino, aprendizagem e avaliação, assim como 

aspectos referentes à proposta pedagógica do curso para o desenvolvimento da aprendizagem 

do aluno.  
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Na parte quatro discutimos sobre a prática avaliativa na modalidade de ensino a 

distância. Nesse momento três itens são contemplados com base no referencial teórico sobre 

os aspectos gerais da avaliação da aprendizagem; as formas de como avaliar a aprendizagem, 

explorando as concepções inovadoras sobre avaliação; e por fim adentraremos na realidade 

teórica da avaliação da aprendizagem na modalidade da EAD.  

A apresentação e a discussão dos dados aparecem na parte cinco subdividida em dois 

eixos que correspondem às diretrizes para a análise dos dados. O Eixo 1 traz aspectos das 

experiências do processo avaliativo no curso e o eixo II  tece apreciações das características 

desenvolvidas pelos licenciandos visando aspectos significativos para formação docente na 

área de Ciências Biológicas. 

A parte seis, à guisa das conclusões, compartilhamos o que foi possível observar e 

apreender no propósito de contribuir para as reflexões e discussões acerca da concepção sobre 

a avaliação da aprendizagem e sobre a prática avaliativa na modalidade de EAD. Além do 

mais, apontamos algumas assertivas no propósito de gerar novas investigações para a 

ampliação do campo epistemológico favorecendo o aperfeiçoamento do processo avaliativo e, 

portanto, educativo nos cursos oferecidos na modalidade de educação a distância. 

 

  



22  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  AA  DDIISSTTÂÂNNCCIIAA::  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  HHIISSTTÓÓRRIICCAASS  DDAA  SSUUAA  

EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  

2.1  EXPERIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA AO LONGO DO TEMPO 

A EAD que dispomos hoje no Brasil traz uma marca da história de mais de cinco 

décadas, conseqüência de um conjunto de experiências passadas. Considerando a EAD no 

mundo, segundo Gusmão (2008), registros são encontrados desde o século XVIII quando o 

professor de taquigrafia Cauleb Phillips publicou na Gazeta de Boston em 1728 o seguinte 

anúncio: "Toda pessoa da região, desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua casa 

várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em 

Boston.  

Em meados do século XIX, quando a modalidade de educação a distância se 

consolidava na Europa e Estados Unidos por meio do ensino por correspondência, William R. 

Harper,
 
reitor da Universidade de Chicago, em 1886 escreveu: “Chegará o dia em que o 

volume da instrução recebida por correspondência será maior do que o transmitido nas aulas 

de nossas academias e escolas; em que o número dos estudantes por correspondência 

ultrapassará o dos presenciais”.  Essas duas expressões evocadas nos séculos XVIII e XIX se 

confirmam na contemporaneidade ao vivenciarmos a evoluçao dos mecanismos tecnológicos 

informacionais e comunicacionais cada vez mais sofisticados e o crescimento na oferta de 

cursos na modalidade de educação a distância atraindo cada vez mais um número 

considerável de pessoas que procuram inserir-se nesta proposta de ensino. 

Antes do avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC) tivemos em 

épocas longínguas o aperfeiçoamento dos serviços dos correios e a agilidade dos meios de 

transportes que facilitaram a entrega de material impresso, destinado ao  ensino por 

correspondência para diversas pessoas geograficamente distantes. Além dessas vias de 

comunicação houve a difusão do rádio e da TV, todas, em sua função peculiar possibilitavam 

a instrução, disseminando idéias e informações pertinentes à formação do cidadão. 

No Brasil, segundo as publicaçãoes mais difundidas, o precussor da educação a 

distância por correspondência foi o Instituto Monitor, em 1939 oferecendo curso de 

Radiotécnico. Em seguida, o Intituto Universal Brasileiro fundado em 1941 com o objetivo de 

oferecer uma oportunidade para o crescimento profisisonal e pessoal do indivíduo. Ambos 

utilizaram o material impresso como ferramenta para a difusão do conhecimento. 
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A imprensa, todavia também passou por mudanças consideráveis ampliando melhores 

condições técnicas de preparação de materiais a serem disponibilizados  aos programas de 

educação a distância. 

É compreensível que ao longo dos anos tenham se constituído algumas fases 

características, em especial, do “meio material” mais utilizado na EAD e, em paralelo, tenha 

se modificado a legislação normativa apoiando a consolidação desta modalidade de ensino 

nos diversos níveis de ensino. 

Apropriar-se dos referenciais legais da Educação a Distância, compreendendo o 

desenvolvimento e o percurso histórico das principais fases que retratam essa modalidade de 

ensino no âmbito da formação docente é pertinente para compreendermos as políticas 

educacionais que marcaram a história da EAD e que ainda refletem em maior ou menor escala 

no que é desenvolvido na atualidade no campo educacional. Além disso, possibilita refletir 

sobre as possibilidades e limitações que representam o ensinar, o aprender e avaliar a 

distância. 

Com base nas informações que foram obtidas no levantamento realizado, 

apresentaremos os principais aspectos relacionados ao histórico das fases mais marcantes que 

caracterizaram a educação à distância no Brasil. Para facilitar o acompanhamento e a 

compreensão dessas fases ao longo do tempo, discorreremos as características por décadas, 

iniciando pela década de 1940 até os dias atuais.  

Durante a história da EAD no Brasil, os modelos utilizados como experiências de 

ensino passaram por um processo de evolução seguindo o desenvolvimento no campo da 

tecnologia da informação e comunicação.  Com isso, gradativamente, foram firmando-se 

programas de ensino a distância, com objetivo de disseminar informação, idéias e 

conhecimento com algum propósito político e social peculiar de cada época.  

Navegando em décadas passadas trataremos de características típicas do processo de 

ensino-aprendizagem na modalidade à distância, ressaltando quais os instrumentos utilizados 

como recurso pedagógico e sua função no processo de ensino à distância. Enfatizaremos, 

sempre que possível, a representação da avaliação da aprendizagem nesse percurso desde a 

década de 1940 até os dias atuais. 
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2.1.1  A EAD na Década de 1940  

Na década de 1940 a transmissão de conteúdos acontecia através de material impresso, 

que era distribuído pelas diversas regiões do país por meio dos serviços do correio. Esse meio 

de condução de ensino permitia uma comunicação “lenta”, no sentido da dificuldade de se 

obter uma comunicação de “mão-dupla” entre transmissor e receptor, e assíncrono, sem 

espaço para a interação dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, não 

havia interação do professor com o aluno. Ao aluno cabia realizar suas atividades 

individualmente tentando se apropriar das informações constantes no material impresso.  

A avaliação acontecia exclusivamente pela mensuração do aproveitamento do aluno 

nas atividades. Foi uma era caracterizada por projetos auto-instrucionais para atender um 

grande número de alunos dispersos geograficamente, segundo trabalho de dissertação de Lima 

(2005).  

Neste período podemos destacar alguns programas que são considerados como 

pioneiros na Educação a Distância. O primeiro, representado pelo Instituto Monitor fundado 

pelo húngaro Nicolás Goldberger, em 1939 que desenvolveu o curso de Radiotécnico, o qual 

ao longo do tempo tornou o rádio como mais uma via, além do material impresso, possível de 

ser utilizada na modalidade de ensino a distância.  

Atualmente, o Instituto Monitor oferece diversos cursos como: técnicos, Educação de 

Jovens e Adultos EJA/Supletivo de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, formação 

profissional, profissionalizantes, presenciais e e-learning
9
. Os recursos pedagógicos e 

tecnológicos utilizados atualmente nos seus cursos variam desde o  mateiral impresso, e-mail, 

telefone, carta, fax e e-larning. No entanto, na década de 1940 predominava o ensino por 

correspondência que atingia os alunos de diversos lugares através de material impresso 

enviado pelos correios.  

Outra instituição na  modalidade de ensino foi o Instituto Universal Brasileiro, 

fundado em 1941 com o objetivo de oferecer uma oportunidade para o crescimento 

profissional e pessoal do indivíduo, através do ensino por correspondência. Estende-se até 

hoje oferecendo cursos profissionalizantes e cursos Supletivos Oficial a Distância - Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 

  

                                                           
9
 Por e-learning se compreende a aprendizagem desenvolvida por meio da Internet caracterizando a 

atual fase da educação a distância. 
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2.1.2  A EAD na década de 1950  

Segundo estudos realizados por Lima (2005) a década de 1950 é caracterizada por 

programas auto-instrucionais transmitidos por meios audiovisuais como o rádio ou a 

televisão. O objetivo principal era atender diversas pessoas de vários lugares, 

simultaneamente. A comunicação assíncrona continua prevalecente nesta época, ao aluno 

cabia a responsabilidade por sua própria aprendizagem e não havia oportunidade para a 

interação neste processo. A avaliação acontecia apenas no final do curso e era direcionada 

para a memorização e reprodução do conhecimento tal qual era apresentado pelo programa no 

material impresso que o aluno recebia. 

De acordo com registros do Sistema Educativo Nacional de Brasil/ Organização de 

Estados Iberoamericanos (OEI, 2002) sabe-se que nessa época no contexto da educação novas 

necessidades surgiam para atender o momento econômico e político que se imprimia no país. 

No entanto, os investimentos na área educacional eram precários e não havia compromisso 

com o ensino básico. 

Nesse período houve uma expansão da alfabetização na maioria dos municípios 

através da consolidação de cursos supletivos compostos por duas séries escolares. Essa 

alternativa não formal de educação pretendia diminuir o índice de analfabetismo que na época 

atingia 50%, Sistema Educativo Nacional de Brasil (BRASIL, 2002). Esse ensino incentivou 

a efetivação de matrículas em cursos profissionais ou pré-profissionais a nível primário, 

obviamente uma condição necessária para atender a demanda do mercado da época. 

São escassos os registros sobre os programas de educação a distância que se 

consolidaram na década de 1950, porém, detectamos que já havia a preocupação em atender 

as necessidades da população no âmbito educacional por meios não convencionais, como os 

cursos supletivos que se destinaram a atender àqueles que ultrapassavam a idade de cursar a 

educação formal e que ainda não eram alfabetizados. 

2.1.3  A EAD na década de 1960  

Nesse período já contamos com uma diversidade de mídias que foram destinadas ao 

processo de ensino à distância, e com isso foi possível integrar a função de cada uma em prol 

da melhoria na transmissão dos conteúdos.  
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O material impresso continua, nesta época, como sendo a matriz pedagógica de acesso 

aos conteúdos dos cursos, porém não exclusivamente, pois nesta década o conteúdo impresso 

já poderia ser mediado e complementado por multimeios como o rádio, a TV, vídeo e fita 

cassete. Essa foi condição essencial para que a comunicação se tornasse mais interativa, uma 

vez que já seria possível algum contato pessoal, mesmo que fosse apenas como apoio para os 

mecanismos de ensino. Além disso, nada impedia que as atividades pudessem ser 

desenvolvidas individualmente e também em grupo. Contudo, ao aluno ainda cabia 

memorizar e reproduzir conteúdos determinados pelo programa.  

Alguns fatos interessantes sucederam nesta década. É especificamente nos anos 1960, 

que as estações de rádio comerciais promovem cursos supletivos e a Universidade de Brasília 

introduz a teleducação no ensino programado e individualizado superior. Convém destacar, 

segundo registros de d‟Almeida (1988), que a Fundação Padre Anchieta (FPA) representa o 

pioneirismo na implantação do projeto teleducação por meio do ensino supletivo.  

Durante esta década é destaque a criação do Movimento de Educação de Base no 

Brasil (MEB) em 1961, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

cujo objetivo foi promover educação de base para a população rural, por meio de programas 

educativos de alfabetização de jovens e adultos através das escolas radiofônicas.  

O MEB além de alfabetizar ajudava o povo pobre do Nordeste a conhecer informações 

sobre seus direitos como cidadãos. As experiências pioneiras foram realizadas em Natal/RN, 

pelo Bispo Dom Eugênio Sales e em Aracajú/SE pelo arcebispo D. José Vicente Távora. 

Neste programa, as pessoas recebiam o material impresso em casa e acompanhavam as 

instruções pelo rádio.  

Destacamos também o projeto “Madureza Ginasial” lançado em 1969 pela FPA, 

mantenedora da TV Cultura de São Paulo, em convênio com a Editora Abril que prestou 

serviços de publicação do material de apoio. Esse projeto atingiu em sua primeira transmissão 

cerca de 20 mil estudantes na faixa etária de 16 a 25 anos, de acordo com registros de 

d‟Almeida (1988). Devido à aceitação do projeto as Televisões educativas de outros estados 

começaram a transmitir o Madureza Ginasial a partir de 1971.  

Os alunos se reuniam para assistir ao programa em telepostos instalados e mantidos 

pela Prefeitura de São Paulo, instituições privadas e pela FPA. Estes ficavam sob a orientação 

de monitores que eram professores municipais treinados pela fundação para acompanhar os 

alunos. O projeto foi tirado do ar por ter sido considerado ultrapassado no ano de 1974 

(D‟ALMEIDA, 1988).  
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2.1.4  A EAD na década de 1970  

Na década de 1970 com a difusão de outros modelos tecnológicos além do rádio e da 

TV, como, fita cassete e vídeo, iniciou a tentativa de organização de programas de educação a 

distância com a finalidade de atender às exigências causadas pelo desenvolvimento industrial 

da época conhecido como Milagre Brasileiro. Nesse contexto, gradativamente, constata-se o 

crescimento na implantação de modelos de ensino a distância destinados à formação geral, 

formação de professores e formação profissional (ALONSO, 1996).  

Apesar dessa época já dispor de alguns recursos mais avançados, possíveis de 

promover a formação do indivíduo, os projetos instrucionais elaborados utilizavam os 

multimeios para reproduzir um conhecimento já construído. Ao aluno, portanto, cabia a tarefa 

de ler ou escutar e executar as atividades propostas no material impresso que recebia. Tal 

conduta reproduz metodologias tradicionais semelhantes ao que era vivenciado em alguns 

cursos presenciais, como afirma Lima (2005). 

Um dos aspectos que podemos considerar como avanço refere-se à comunicação que 

começou a ter um caráter sincrônico, pois, em muitos programas desta época já era possível 

algum contato presencial, uma vez que “aos tutores era atribuída apenas, a responsabilidade 

de apoiar o ensino via meios” (LIMA, 2005, p. 22). Todavia, os professores e/ou tutores, além 

desse apoio nas atividades pré-estabelecidas, poderiam também tirar dúvidas de conteúdos. 

A avaliação era realizada por um único instrumento - a prova – cujas questões 

direcionavam a respostas esperadas contidas no material impresso e considerava apenas o 

produto final como o resultado de uma aprendizagem adquirida, desconsiderando todo o 

processo de construção e reconstrução do saber. 

Alguns programas, desta década, merecem destaque neste momento de reflexão sobre 

a função do ensino a distância no nosso país, a saber: 

2.1.4.1  Projeto Minerva 

O Projeto Minerva representa mais um marco da história da educação à distância, seu 

principal objetivo foi educar pessoas adultas numa proposta alternativa ao sistema tradicional 

de ensino como formação suplementar à educação continuada (ALONSO, 1996). Criado em 

1970 pelo Governo Federal em parceria com o Serviço de Radiodifusão do Ministério da 
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Educação e Cultura um convênio entre a Fundação Padre Landell de Moura e a Fundação 

Padre Anchieta para a produção de textos e programas de ensino.  

Este Projeto apresenta como uma de suas principais características a contribuição para 

a renovação e o desenvolvimento do sistema educacional e para a difusão cultural, articulando 

o rádio com outros meios que possibilitam o ensino. Era, portanto, transmitido em cadeia 

nacional pela Rádio MEC e acompanhado do material impresso.  Este programa teve o 

respaldo legal da Lei nº. 5.692/71 no Capítulo IV, artigos 24 a 28, que enfatiza a educação de 

adultos. 

Os cursos oferecidos pelo Projeto Minerva atendiam aos níveis de 1º e 2º graus, como 

eram denominados na época. Esses cursos destinavam-se à: qualificação para o 2º grau 

preparando jovens para o exame de “MADUREZA”; ao curso de “MADUREZA” 

referenciando a formação de 1º e 2º graus; ao curso de “Moral e Civismo” e ao curso de 

conteúdos básicos voltados para o 1º grau (ALONSO, 1996).  

O acompanhamento dos alunos acontecia de forma organizada ou isolada, segundo 

Alonso (1996). Na forma organizada os encontros eram quinzenais com um grupo de 30 a 50 

alunos sob orientação de monitores. E na forma isolada os alunos recebiam os programas em 

suas residências por meio da transmissão via rádio e TV com o apoio do material impresso. 

2.1.4.2  Projeto Saci 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Unidade de Pesquisa do Ministério 

da Ciência e Tecnologia (MCT), desenvolveu o projeto Satélite Avançado de Comunicações 

Interdisciplinares - Projeto (SACI) em caráter experimental na cidade de Natal, no final da 

década de 1960 e início da década de 1970. Esse projeto teve como principal objetivo a 

utilização dos meios de comunicação de massa para fins educativos, através de um sistema 

nacional de teleducação via satélite.  

Segundo, Andrade
10

 (1996), o Projeto SACI foi idealizado pelo Dr. Fernando 

Mendonça, diretor geral do Inpe e pretendia, portanto, experimentar o uso de satélites em 

educação, transmitindo programas de rádio e televisão para escolas de 1º grau, atualmente 

ensino fundamental, da rede pública municipal e estadual do Rio Grande do Norte - RN. Além 

da idéia de usar rádio e televisão através do satélite, o projeto oferecia a utilização de 

                                                           
10  Professor do curso de Pós-Graduação em Educação da UFRN.  
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mecanismos constantes de feedback dos alunos, através de textos de instrução programada e 

um sistema de correção de testes por computador. 

O Centro Regional do Nordeste (CRN) indica que foram instalados aparelhos de rádio 

e televisão em 500 escolas do Estado do RN e durante seis anos foram ministrados cursos de 

Capacitação de Professores Leigos e as três primeiras séries primárias.  

O projeto enfrentou diversos problemas de ordem política, econômica e social, porém 

persistiu com seriedade, fator que auxiliou e proporcionou a formação do curso de 

especialização em 1971 com o objetivo de preparar produtores de materiais pedagógicos na 

área tecnológica. Este curso foi realizado na cidade de São José dos Campos – SP para onde 

foram diversos professores da UFRN.  

Logo em seguida, na UFRN em 1973 surgiu o mestrado em Tecnologia Educacional, 

cujas áreas de pesquisa se concentravam nos temas: Planejamento, meios e avaliação. Estava 

aflorando uma “nova área de investigação e desenvolvimento, fundada nos avanços da 

tecnologia da comunicação, nas teorias da comunicação e da aprendizagem e na engenharia 

de sistemas, uma das áreas em que o Inpe já era pioneiro”, como afirma Andrade (2005). 

A instalação de antenas parabólicas nas escolas do estado do RN permitia receber as 

aulas transmitidas da Sede do Inpe em São José dos Campos – SP. Em 1975 foram instaladas 

no RN as primeiras antenas parabólicas para operar com satélite em todo o Brasil, segundo 

dados do CRN. Então, com o apoio do Projeto, foi construída e entrou em funcionamento a 

TV Universitária (TV-U) da UFRN. Ainda hoje há o Inpe vizinho à Universidade. 

Em 1976, o projeto piloto foi encerrado, mas mediante as contribuições dadas ao 

sistema educacional, foi reconhecido e a Secretaria de Educação estadualizou, ficando a cargo 

da UFRN – prosseguir com o projeto.  

2.1.4.3  Projeto Logos 

O Projeto Logos criado em 1973 pelo Ministério de Educação, representando um 

exemplo para esta época, de cursos destinados a formação do professor. O principal objetivo 

do projeto foi transformar a curto prazo, o perfil educacional nas regiões interioranas 

promovendo a qualificação de professores leigos. O material impresso foi o recurso utilizado 

para o desenvolvimento dos conteúdos. Continha texto e exercícios que deveriam ser 

respondidos pelos alunos como uma atividade de verificação da aprendizagem. 
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O acompanhamento aos alunos acontecia em Núcleos regionais mantidos pelas 

Secretarias Estaduais de Educação. Aos estados e prefeituras cabia a responsabilidade de 

gerenciar o funcionamento do projeto, sob a supervisão do Centro de Ensino Técnico de 

Brasília (CETEB).  

De acordo com registros de Alonso (1996, p. 60), o Projeto Logos II foi desativado em 

1990, “em função da desatualização dos materiais didáticos e a necessidade de um programa 

mais amplo de formação”. Foi substituído pelo Programa de Valorização do Magistério 

(PVM) implantado em 1992 para atender “professores que necessitavam da formação de 1º 

grau à formação específica do Magistério” (CUNHA, 2006, p. 73). O PVM seguiu o mesmo 

modelo do projeto LOGOS II (ALONSO, 1996)  

2.1.4.4  Programa de educação supletiva a distância – Fundação Roberto Marinho 

Apresentaremos um breve histórico das ações realizadas pela Fundação Roberto 

Marinho (FRM) na implantação da Teleducação segundo registros encontrados no texto de 

d‟Almeida (1988) intitulado Ensino Supletivo pela TV: um potencial mal aproveitado. 

Todavia devido à exigüidade do tempo não nos cabe tecer maiores reflexões a respeito. 

O Programa de educação supletiva a distância, para ensino fundamental e ensino 

médio, foi criado em 1977 pelo jornalista Roberto Marinho que iniciou as atividades da FRM 

vinculada à Rede Globo de Rádio e Televisão. No início o convênio foi firmado entre a FRM 

e a Fundação Padre Anchieta, sem a participação do governo federal, para execução  do 

projeto Telecurso 2º Grau em caráter experimental. Esse projeto foi  levado ao ar em 1978 

(D‟ALMEIDA,1988).  

Sem o respaldo do MEC para o projeto Telecurso 2º Grau, pois na época o 2º grau não 

era prioridade, a FRM em 1979 enviou ao MEC para aprovação e financiamento o Projeto 

Supletivo Primeiro Grau (SPG). Com o parecer favorável foi assinado um convênio entre a 

Fundação, o MEC e a Universidade de Brasília – (UnB). O SPG foi ao ar pela primeira vez 

em 1981 destinado as quatro últimas séries do ensino fundamental.  

A Fundação Universidade de Brasília se responsabilizou pela avaliação permanente do 

material e dos resultados do SPG, enquanto que a FRM tratava da elaboração dos cursos, 

produção dos programas de TV e impressão e distribuição dos fascículos (D‟ALMEIDA, 

1988). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
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O telecurso 2º grau foi reestruturado pela FRM e em convênio com a Fundação 

Bradesco a partir de março de 1985 substitui aquele iniciado em 1978. O Telecurso 2º Grau 

atendia jovens maiores de 21 anos que não cursaram o ensino regular e desejavam preparar-se 

para os exames supletivos oficiais. O curso tinha duração de um ano e meio e dividido em três 

fases de seis meses com três disciplinas cada uma das fases. 

O telecurso do 2º Grau e o Supletivo do Primeiro Grau como eram denominados os 

programas, prepararam muitos alunos para exames supletivos. As mídias utilizadas nestes 

programas foram a televisão e o material impresso que estavam disponíveis nas bancas de 

jornal.  As aulas eram trasnmitidas em recepção livre. 

A FRM apresenta sua missão de “mobilizar pessoas e comunidades, por meio da 

comunicação, de redes sociais e parcerias, em torno de iniciativas educacionais que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira.” Atualmente, em 

parceria com instituições da iniciativa pública e privada a FRM mantém projetos na área de 

meio ambiente, educação, patrimônio e televisão, com o Canal Futura.   

O projeto do telecurso é mantido pela Fundação Roberto Marinho até os dias atuais 

com nova denominação, em 2006: Novo Telecurso. Essa mais recente versão do telecurso é 

dotada de uma metodologia de telessala. Todavia, o aluno pode escolher a alternativa que 

melhor se adeque às possibilidades de participação e desenvolvimento de seus estudos seja na 

telessala, em instituições públicas ou privadas ou em casa pela televisão.  

As aulas do Novo Telecurso são veiculadas pela TV Globo, Canal Futura, Rede Brasil, 

TV Cultura, Rede Minas, Rede Vida, Globo Internacional e em circuito fechado e redes 

setoriais. Sua programação é exibida semanalmente em diferentes horários, conforme 

informações do site do Novo Telecurso. 

Retomando a origem das experiências em teleducação com o ensino supletivo nota-se 

que ao longo do tempo com o incentivo emergindo por meio do sucesso dos projetos voltados 

à teleducação, outras entidades foram se apropriando dos aspectos da oferta de cursos 

supletivos a distância, usando o modelo de teleducção cujas aulas são transmitidas via satélite 

e complementadas com material impresso de fácil acesso. 

2.1.5  A EAD na década de 1980  

A EAD na década de 1980 assumiu uma característica coerente com os princípios 

educacionais contemporâneo, objetivando atender às exigências do sistema educacional na 
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inclusão daqueles indivíduos que não conseguem ou não podiam ingressar no ensino 

presencial. 

O surgimento de diversos recursos tecnológicos de informação e comunicação, neste 

momento colabora consideravelmente para o aprimoramento dos projetos educacionais para 

EAD, possibilitando cada vez mais a aproximação do professor, do tutor e aluno no processo 

de ensino e aprendizagem.  

Considerado um período de transição, a década de 1980 se caracteriza pelas evoluções 

ocorridas no processo de ensino-aprendizagem através da articulação estabelecida com as 

TIC, possibilitando aos cursos ou programas a distância o uso de diversas tecnologias para 

veicular a aprendizagem, como o material impresso, o telefone, a televisão, o CD-Rom, a 

Internet, enfim as diversas multimídias destinadas a processos educacionais (LIMA, 2005). 

Essa articulação com as TIC possibilita uma melhor flexibilidade de espaço e tempo 

concebendo uma comunicação síncrona e assíncrona, aspecto importante na ampliação das 

possibilidades da aprendizagem ser mediada pelas mídias.  

Nessa época a Internet começa a se difundir e a dinâmica na construção do 

conhecimento é considerada a partir da interação e interatividade entre os envolvidos. Mesmo 

com esse novo recurso, a Internet, ainda prevalecia programas que utilizavam o rádio e a 

televisão como recursos para difusão do saber. Alguns órgãos oficiais e programas se 

destacam nesta década, a saber: 

2.1.5.1  Centro de Informática Educativa (CENIFOR) 

Em 1982 foi criado, o Centro de Informática Educativa (CENIFOR) subordinado à 

Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa (FUNTEVÊ), cujas atribuições eram as de 

assegurar pesquisa, desenvolvimento, aplicação e generalização do uso da informática no 

processo de ensino-aprendizagem. Estava plantada a semente do que hoje é a SEED do MEC , 

hoje responsável pela formulação, proposição, planejamento, avaliação e supervisão de 

políticas e programas de educação a distância em todas as modalidades conforme informações 

contidas na Revista Eletrônica de Educação a Distância (SEEDNET, 2008). 
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2.1.5.2  Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa (Projeto FUNTEVE) 

O Projeto FUNTEVE atua em 1985 como um dos exemplos de programa de educação 

a distância destinado à formação docente, cujo objetivo foi preparar o professor “leigo” para 

uma escola mais crítica e contextualizada a partir da realidade sócio, econômica e política da 

época (ALONSO, 1996).  

Os meios utilizados para o desenvolvimento do projeto foi o rádio, a TV, o vídeo e o 

material impresso. A recepção dos programas podia ser feita individualmente ou em grupos e 

todos podiam acompanhar as atividades através do material impresso.  

Nesse projeto a tutoria evidenciava-se e estava a cargo das Secretarias de Estado e das 

prefeituras municipais. A formação dos tutores para atuar no projeto foi realizada por 

Técnicos da FUNTEVE (ALONSO, 1996) 

As secretarias de educação tinham a responsabilidade com a infra-estrutura do projeto, 

qual era o foco principal para a transmissão dos programas de forma eficaz. A FUNTEVE 

teve sua fase experimental no Estado do Mato Grosso do Sul e contava com a emissão do 

Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (SINRED) e da Empresa Brasileira de 

Telecomunicações (EMBRATEL). 

2.1.5.3  Projeto Educon  

O projeto Educon criado em 1983 representa o primeiro projeto público a abordar a 

questão da informática educativa, segundo Moraes (1993). Foi um incentivo para muitos 

projetos educacionais e pesquisadores na área. Este projeto não está diretamente associado à 

formação de professores, no entanto constitui um marco importante na introdução da 

informática nas escolas e faz parte do histórico da informática na EAD no Brasil (CUNHA, 

2006). 

A proposta desse projeto direciona-se a “um trabalho interdisciplinar voltado para a 

implantação experimental de centros-piloto, como instrumentos relevantes para a 

informatização da sociedade brasileira, visando à capacitação nacional e a uma futura política 

para o setor” (MORAES, 1993, p. 22). 

Os primeiros centros-piloto foram instalados nas Universidades Federais de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e na Universidade Estadual de 

Campinas. A finalidade do Projeto Educon seria conscientizar os professores que o uso do 



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS DA SUA EVOLUÇÃO 64 

 

computador era um importante recurso para suas práticas pedagógicas e não um substituto 

para sua sala de aula (CUNHA, 2006).  

Ao CENIFOR coube a responsabilidade pela implantação, coordenação e supervisão 

técnica do Projeto Educon e o apoio financeiro se manteve em acordo assinado entre o MEC, 

a Secretaria Especial de Informática (SEI), o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), a 

Financiadora de Estudos e Projetos –(FINEP) e a FUNTEVÊ, conforme registro de Moraes 

(1993). 

No percurso de implantação do Projeto Educon muitos entraves foram superados, 

ainda assim sua importância é reconhecida na criação de uma cultura nacional, possibilitando 

a liderança do processo de informatização da educação brasileira centrada na realidade da 

escola pública (MORAES, 1993). 

2.1.5.4  Projeto Crescer 

O Projeto Crescer lançado pelo Centro Educacional de Niterói (CEN) em 1985 foi 

destinado à formação do magistério em nível médio. O acesso ao projeto foi firmado pelo 

convênio com os organismos oficiais e/ou privados e o CEN.  

As principais características desse projeto evocam a utilização de diferentes estratégias 

de ensino na forma presencial e não-presencial por meio de módulos instrucionais e encontros 

pedagógicos com especialistas, atividades individuais e em equipes. De acordo com Alonso 

(1996) a metodologia do projeto era de autoestudo e nas avaliações realizadas os alunos 

deveriam atingir 80% de aproveitamento na aprendizagem.  

Esse projeto é desenvolvido até hoje no Rio de Janeiro se estendendo a outros lugares 

quando solicitado junto ao CEN. 

2.1.6  A EAD na década de 1990 aos dias atuais 

A década de 1990, com o aprimoramento e aperfeiçoamento das técnicas e práticas 

difundidas na década de 1980, foi o período no qual a educação a distância passou a ser 

concebida como um sistema de Ensino e Aprendizagem a Distância, com perspectiva de 

atender às necessidades de uma parcela da população (LIMA, 2005, p.24).  
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A Internet, nesta década, assume papel preponderante, uma vez que possibilita um 

complexo sistema de comunicação que possibilita uma melhor interatividade e interação. A 

sua função online promove a proximidade apesar da distância física, e este aspecto foi 

indicador para a disseminação de diversos programas na modalidade à distância, inclusive, na 

formação inicial docente. Da articulação entre internet, educação a distância e comunicação 

derivou uma mídia mais moderna e complexa, a e-learning. 

A SEED, órgão vinculado ao MEC, foi criada em 1996 por meio do Decreto nº 1.917, 

de 27 de maio de 1996. Dentre os mais diversos cursos e programas por ela gerenciados, 

destacaremos alguns para representar a evolução da modalidade de ensino a distância, no 

tocante à formação docente, por meio das inovações tecnológicas informacionais e 

comunicacionais.  

Apresentaremos sucintamente os principais aspectos que caracterizam cada programa 

ou curso da educação a distância escolhidos para esta reflexão. Tais cursos/programas 

compreendem: o PROINFO, o PROFORMAÇÃO, o Pró-licenciatura e a UAB. 

2.1.6.1  Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) 

O Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) foi criado em 1997 

pela Portaria MEC nº 522, 09 de abril de 1997 e executado no âmbito do Ministério de 

Educação mediante parceria estabelecida entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios.  

As ações necessárias para a execução do programa compreendem:  

 a implantação de ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos 

digitais nas escolas públicas de educação básica;  

 Capacitação dos professores, gestores e outros agentes educacionais para a 

utilização pedagógica das tecnologias nas escolas e inclusão digital; e  

 Oferta de conteúdos educacionais multimídia e digitais, soluções e sistemas de 

informação disponibilizados pela SEED/MEC. 

Desse modo, seu objetivo é promover o uso pedagógico das tecnologias de informação 

e comunicação nas redes públicas de educação básica, segundo portal do MEC. 
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2.1.6.2  Programa de Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO) 

O Programa de Formação de professores em exercício (PROFORMAÇÃO) é um 

programa da Secretaria de Educação a Distância em parceria com o Fundo de Fortalecimento 

da Educação (FUNDESCOLA), e com os estados e municípios. Seu respaldo legal é firmado 

no Art. 62 da LDB 9.394/1996 que prevê: 

Art. 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. 

Criado em 1997, implantado como Projeto Piloto, em 1999 teve a primeira turma 

formada nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os estados da Região Nordeste, 

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, e os estados do Acre, 

Amazonas, Rondônia e Tocatins foram incorporados ao programa a partir da implantação dos 

Grupos I e II no ano de 2000. Ano em que foram diplomados mais de 22.056 professores em 

todo o Brasil. 

Em 2002 foi implementado no Grupo III os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe, formando em 

julho de 2004, mais de 6.000 professores  de acordo com o portal do MEC. 

Os objetivos do programa são:  

 Habilitar para o magistério, em nível médio, na modalidade Normal, os professores que 

exercem atividades docentes nas séries iniciais, classes de alfabetização do Ensino 

Fundamental, ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), de acordo com a legislação vigente; 

 Elevar o nível de conhecimento e da competência profissional dos docentes em exercício;  

 Contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem e do desempenho escolar dos 

alunos nas redes estaduais e municipais do Brasil;   

 Valorizar o Magistério pelo resgate da profissionalização da função docente e melhoria da 

qualidade do ensino. 

Mais de 30.000 professores já foram formados pelo programa PROFORMAÇÃO, mas 

ainda há um número significativo de professores sem a habilitação mínima exigida por lei, 

atuando nas primeiras séries iniciais do Ensino Fundamental, segundo registros contidos no 

portal do MEC. 

O programa Proformação é desenvolvido na modalidade semipresencial com duração 

de dois anos. Sua estrutura pedagógica e metodológica consiste de materiais auto-
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instrucionais (impressos e vídeos) especificamente produzidos para o curso, atividades 

presenciais e a distância, individuais e coletivas, e um serviço de apoio à aprendizagem 

realizado pela equipe de professores formadores das Agências Formadoras e por tutores 

(LIMA, 2005). 

Sua avaliação caracteriza-se por meio de instrumentos de verificação do desempenho 

do aluno, quais sejam: Caderno de Verificação da Aprendizagem (CVA); Prova Bimestral 

(PB); Prática Pedagógica; Plano de Aula; Memorial e Projeto de trabalho. 

2.1.6.3  Programa de Formação Inicial para Professores em exercício no Ensino Fundamental   

e no Ensino Médio - Pró-licenciatura 

O Programa Pró-licenciatura é um programa realizado pelo Governo Federal por meio 

do MEC, articulando as Secretarias de Educação Básica (SEB) e de Educação a Distância 

(SEED) e com a participação das Secretarias de Educação Superior (SESu) e de Educação 

Especial (SEESP), desenvolvido junto as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, 

comunitárias e confessionais.  

O objetivo do Programa é melhorar a qualidade da Educação Básica por meio da 

formação inicial do professor da rede pública de ensino que não tem habilitação legal exigida 

em sua área de atuação. 

Em abril de 2005, o Ministério de Educação atento à adesão de instituições de ensino 

superior interessadas em oferecer cursos de licenciatura a distância divulgou o documento 

“Programa de Formação Inicial para Professores em exercício no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio – Propostas Conceituais e Metodológicas” acompanhado de consulta pública às 

instituições de ensino superior.  

As instituições interessadas em ingressar no programa elaboraram um projeto de curso 

mediante critérios estabelecidos para submissão de um processo de seleção. O resultado final 

do Processo Seletivo dos Projetos de Cursos de Licenciatura a Distância do Pró-licenciatura 

foi divulgado no dia 24 de fevereiro de 2006. 

O Programa foi desenvolvido em duas fases. A primeira denominada Pró-licenciatura 

Fase I, foi instituído pela Chamada Pública SEED/MEC nº 01/2004,   teve início em 2004 e o 

público-alvo foram os alunos egressos do Ensino Médio. Cerca de 20.000 alunos distribuídos 

em 18 cursos participam dessa fase. Conforme registros do portal do MEC.  
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A segunda foi o Pró-licenciatura Fase II, instituído pela Resolução FNDE nº 

34/2005, teve início em 2006 e o público-alvo foram os (as) professores(as) em exercício na 

rede pública de ensino, há pelo menos um ano e sem a habilitação legal exigida na área em 

que atuam, quando cerca de 12.000 professores participam do programa distribuídos em 28 

cursos/instituições.  

Os 46 cursos oferecidos pelas instituições desse programa referem-se aos cursos de 

licenciatura nas áreas de Física, Química, Biologia, Matemática, História, Geografia, Artes 

Visuais, Música, Teatro, Educação Física, Letras, Pedagogia, Educação Especial e o curso 

Normal Superior.  

As IES ofertam cursos de licenciatura na modalidade de educação a distância, com 

carga horária semelhante ao ensino presencial, e os professores cursistas mantêm suas 

atividades docentes. 

A elaboração dos cursos acontece na parceria das IES com o MEC contando com a 

participação dos Governos Estaduais e Municipais de Educação para o processo de execução 

do programa. 

No início do projeto foram aprovados 55 Projetos de Curso de Licenciatura das IES, 

comunitárias e confessionais, no intuito de oferecerem 49 mil vagas em 22 Unidades da 

Federação. No Nordeste, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte são os estados que tiveram os projetos aprovados para implantação do Programa. 

A proposta pedagógica do Pró-Licenciatura tem apoio do guia do aluno com 

orientações sobre sua função no curso; material didático; ambiente virtual de aprendizagem 

para promover a interação entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.  

Está contida no programa a realização de encontros presenciais sob a orientação de 

tutores nos pólos regionais. Esses pólos devem apresentar uma infraestrutura própria, para o 

acompanhamento das aprendizagens dos alunos, composta de laboratório de informática 

ligado à Internet, laboratório específico para uso de algumas disciplinas; biblioteca e sala de 

TV com acesso à TV Escola e a canais abertos. 

Segundo o Programa Pró-licenciatura, Propostas Conceituais e Metodológicas/MEC 

(2005), a avaliação será monitorada por um sistema informatizado, de maneira tal, que seja 

possível viabilizar o acompanhamento ágil das etapas do processo garantindo eficiência na 

avaliação e rapidez nas intervenções necessárias.  

O programa na tentativa de valorizar a atuação docente do professor-aluno prevê 

realizar diagnósticos no início da sua operacionalização para avaliar os seguintes aspectos: 
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a. o conhecimento do professor-aluno sobre o conteúdo com que trabalha, sobre 

temas educacionais e capacidade de expressão escrita e de compreensão de texto;  

b. o domínio do conhecimento que apresentam alunos da escola em que atua o 

professor-aluno (Pró-Licenciatura/MEC, 2005) 

Sua intenção educativa, no entanto, é de no processo de formação docente nas áreas de 

conhecimento que o programa abrange considerar a experiência dos professores como ponto 

de partida para a reflexão sobre a prática pedagógica. 

Sobre isso o MEC (2007) afirma que “o processo formativo permanente dos 

professores que inclui tanto a formação inicial como sua continuidade ao longo da vida do 

profissional, não é um fim em si mesmo, mas um meio de contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino na escola”.  

2.1.6.4  Universidade Aberta do Brasil (UAB)  

O sistema UAB, criado em 2005, é um Programa do Ministério da Educação em 

parceria com a ANDIFES e Empresas Estatais. De acordo com o portal do MEC (2010), trata-

se de uma política pública que na sua organização administrativa articula-se com a Diretoria 

de Educação a Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior –(CAPES) em parceria com a SEED /MEC com vista à expansão do ensino superior. 

O Sistema UAB é formado por instituições públicas de ensino superior, que se 

comprometem em levar ensino superior público de qualidade aos municípios brasileiros que 

não têm acesso ao ensino superior ou não seja possível para atender à demanda. 

Tem como prioridade a formação e capacitação inicial e continuada de professores 

para a educação básica, por meio de estímulo à articulação e integração de um sistema 

nacional de educação superior que utilize a modalidade de educação a distancia.  

As instituições que participam da UAB são caracterizadas por universidades (federais, 

estaduais ou municipais) e Centros de Educação Tecnológica - os CEFETs 
11

 que são 

reconhecidas pelo MEC e ofertam cursos a distância que atendem exclusivamente ao 

programa UAB.  

                                                           
11

 Atualmente alguns CEFETs aderem à constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFETs), em resposta a CHAMADA PÚBLICA MEC/SETEC Nº 002/2007. 
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Para ofertar cursos na modalidade a distância, cada município deve montar um pólo de 

apoio presencial com a seguinte infraestrutura: contendo laboratórios de informática, biologia, 

química e física, além da biblioteca.  

 

IInnffrraaeessttrruuttuurraa  ffííssiiccaa  

- Sede do pólo; 

- Dependência do Pólo (salas para coordenação, professores, 

tutores, videoconferência e outras dependências). 

IInnffrraaeessttrruuttuurraa  tteeccnnoollóóggiiccaa  

- Equipamentos; 

- Laboratório de informática; 

- Conexão à Internet; 

- Laboratório Pedagógico de enino. 

RReeccuurrssooss  hhuummaannooss  

- Equipe formada por profissionais qualificados para dar suporte 

acadêmico e administrativo aos estudantes (Docentes, Tutores e 

Coordenação admistrativa, pedagógica e tecnológica ). 

Quadro 08- Infraestrutura do Pólo de Apoio Presencial 

Fonte: Adaptado pela autora a partir do site da UAB/MEC [Portal do MEC]  

 

O Pólo de Apoio presencial é mantido pelo município e/ou Estado do qual é função 

criar, estruturar, organizar e mantê-lo em condições para plena operacionalização de acordo 

com as orientações do MEC. Ao Ministério de Educação compete a responsabilidade pelo 

processo de avaliação e seleção da proposta do pólo bem como o apoio financeiro às 

Instituições de Ensino Superior para o desenvolvimento dos cursos. Sendo assim, as 

Universidades têm por competência acadêmica gerir e manter os cursos ofertados. 

A UAB, segundo o MEC (2008), atingiu em 2007 um total de 291 pólos educacionais 

em pleno funcionamento possibilitando a abertura de 46 mil vagas de ensino superior.  

Em 2008, o Sistema UAB contempla a criação dos cursos de Administração, Gestão 

Pública e em outras áreas Técnicas. 

Entre os anos de 2007 a julho 2009 foram aprovados e instalados 557 pólos de apoio 

presencial com 187.154 vagas criadas. Em agosto de 2009 foram selecionados pela UAB mais 

163 novos pólos, “no âmbito do Plano de Ações Articuladas para equacionar a demanda e a 

oferta de formação de professores na rede pública da educação básica, ampliando a rede para  

um total de 720 polos” (MEC, 2010). Fomenta-se para 2010 a criação de 200 pólos de apoio 

presencial. 
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Enfim, segundo o novo portal da UAB
12

 (2010) atualmente integram-se ao Sistema UAB 88 

instituições entre universidades federais, universidades estaduais e Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs).  

Segue para apreciação dois quadro apresentando sucintamente aspectos relacionados a 

evolução histórica da Educação a Distância no Brasil, descritas anteriormente. 

 

 

 

 

                                                           

12
 O Sistema Universidade Aberta do Brasil lançou no dia 10 de fevereiro de 2010 o seu novo portal na 

internet  http://uab.capes.gov.br/. Essa página substitui o site que esteve em vigor desde 2007. 

 

DDééccaaddaa  
AAllgguunnss  

pprrooggrraammaass  
AAnnoo  PPrriinncciippaall  oobbjjeettiivvoo  MMííddiiaa  

1940 

Instituto Monitor 1939 Desenvolver o curso de Radiotécnico. 

Material 

impresso Instituto Universal 

Brasileiro 
1941 

Oferecer oportunidades para o crescimento 

profissional e pessoal do indivíduo. 

1950 Cursos supletivos - 
Diminuir o analfabetismo através do Ensino 

Supletivo 

- Rádio 

- TV 

1960 

MEB 1961 

Promover educação de base para a população 

rural, por meio de programas educativos de 

alfabetização de jovens e adultos através das 

escolas radiofônicas. 

-Material 

impresso 

- Rádio 

- TV 
Madureza 

Ginasial 
1969 Ensino Supletivo 

Quadro 09: EAD nas décadas 1940, 1950 e 1960 

Fonte: Adaptado pela autora a partir do levantamento bibliográfico realizado (2008) 

 

 

DDééccaaddaass  
AAllgguunnss  

PPrrooggrraammaass  
AAnnoo  PPrriinncciippaall  oobbjjeettiivvoo  MMííddiiaa  

1970 

Projeto Minerva 1970 Educar pessoas adultas por meio do rádio 

Material 

impresso 

- Rádio 

- TV 

Projeto SACI 1973 Origem do Inep 

Projeto LOGOS 1973 Promover a qualificação de professores leigos 

Programa de 

Educação 

Supletiva a 

distância - FRM 

1977 

Mobilizar pessoas e comunidades, por meio da 

comunicação, de redes sociais e parcerias com 

fins educativos. 

1980 

CENIFOR 1982 

Assegurar pesquisa, desenvolvimento, aplicação 

e generalização do uso da informática no 

processo de ensino-aprendizagem. 
-Material 

impresso 

- Rádio 

- TV 

- Vídeo 

- Fita cassete 

- computador 

- Internet 

Projeto 

FUNTEVE 1982 Preparar o professor “leigo” 

Projeto Educon 1983 Implantar a informática educativa. 

Projeto Crescer 1985 Formação do magistério em nível médio. 

http://uab.capes.gov.br/
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A intenção em resgatar o que já foi feito por essas décadas fazendo recortes da 

evolução da educação a distância no Brasil é imprimir nas nossas ações a reflexão de como 

levar este projeto adiante, aportando-se no que já foi feito e no que poderá ser feito, primando 

pela excelência em qualidade de ensino, condição imprescindível para conseguirmos amenizar 

os problemas educacionais enfrentados em cada comunidade escolar e universitária e garantir 

a formação docente comprometida, responsável e firme em saberes necessários para 

desenvolver capacidades no outro. 

Sem dúvida o fator que fortaleceu a consolidação da modalidade a distância foi o 

avanço das TIC que com o potencial de promover a interatividade tornou viável o 

desenvolvimento de cursos voltados à formação de professor em nível superior. 

Sobre isso Belloni (2006) aponta que as novas tecnologias de informação e 

comunicação (NTICs) oferecem possibilidades inéditas de interação mediatizada e de 

interatividade com materiais de boa qualidade e grande variedade. E mais, 

[...] as técnicas de interação mediatizada criadas pelas redes telemáticas (e-mail, 

listas e grupo de discussão, Webs, sites, etc.) apresentam grandes vantagens, pois 

permitem combinar a flexibilidade da interação humana com relação à fixidez 

dos programas informáticos, por mais interativos que sejam, com a independência 

no tempo e no espaço, sem por isso perder velocidade (BELLONI, 2006, p.59. 

Grifo da autora). 

Abordando essa temática podemos falar seguramente da EAD antes da internet, 

quando se utilizavam tecnologias de comunicação de "um-para-muitos" (rádio, TV) ou de um-

para-um (ensino por correspondência) e depois da internet quando temos três possibilidades 

de comunicação reunidas numa só mídia: "um-para-muitos", "um-para-um" e, sobretudo, 

"muitos-para-muitos" (AZEVEDO, 2001). 

  

DDééccaaddaass  
AAllgguunnss  

PPrrooggrraammaass  
AAnnoo  PPrriinncciippaall  oobbjjeettiivvoo  MMííddiiaa  

1990 

Proinfo 1997 

Promover o uso pedagógico das tecnologias de 

informação e comunicação nas redes públicas 

de educação básica. - Material 

Impresso 

- Rádio 

- TV 

- Computador 

- Internet 

- e-learning 

Proformação 1997 Habilitar para o magistério, em nível médio. 

Pró-

Licenciatura 
2004 

Formação Inicial para Professores em exercício 

no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

UAB 2005 
Levar ensino superior público de qualidade aos 

municípios brasileiros. 

Quadro 10: EAD nas décadas 1970, 1980, 1990 e dias atuais 

Fonte: Adaptado pela autora a partir do levantamento bibliográfico realizado (2008)) 
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Essa discussão instiga-nos a pensar na garantia da qualidade de ensino a distância que 

sem dúvida é submissa e dependente da gestão de ações que incorporam aspectos políticos, 

sociais, econômicos, culturais, administrativos, educacionais, humanos e tecnológicos. 

Refletir de forma integrada e consciente essa rede multidimensional, imbricada de 

ações, especificamente, administrativas, educacionais e tecnológicas diversas é conveniente e 

coerente na árdua e difícil tarefa de formar um profissional da educação.  

Há possibilidades, mas também limitações que devemos estar atentos para não 

reproduzirmos ainda mais o eixo da quantificação, mensuração, tão comum ainda no nosso 

meio acadêmico, deixando de lado a qualidade do ensino que repercute consideravelmente na 

formação docente. 

Dando sequência à nossa discussão e reflexão apresentamos aspectos referentes à 

legislação no âmbito da EAD que contribuíram necessariamente para a ampliação, 

organização e desenvolvimento das fases que caracterizam essa modalidade de ensino.  

2.2  ASPECTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Trataremos a evolução da legislação na temática relacionada à educação a distância, a 

partir da primeira Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) 4.024 de 20 de dezembro de 

1961 até a legislação vigente.  

A Lei 4.024 de 1961 fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e em seu Art. 13 

institui que “a União organizará o ensino público dos territórios e estenderá a ação federal 

supletiva a todo o país, nos estritos limites das deficiências locais”. Dentre todos os artigos 

que compõem o título referente ao sistema de ensino, desta lei, apenas o Art. 27 traz respaldo 

para a ação supletiva no ensino quando previa que  

O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos e só será ministrado na língua 

nacional. Para os que o iniciarem depois dessa idade poderão ser formadas classes 

especiais ou cursos supletivos correspondentes ao seu nível de desenvolvimento.  

Essa é a condição legal na qual podemos apoiar-se para afirmar que o pronunciamento 

da Lei 4.024 de 1961, nos artigos citados, pode ser considerado o fio condutor para a 

efetivação do ensino supletivo como parte do sistema de ensino no nosso país. 
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Revogada pela Lei 5.692 de 1971, a Lei 4.024/1961 representa, no entanto, o início de 

uma trajetória de evolução nos aspectos legais para a consolidação de programas e políticas 

públicas direcionadas à modalidade de educação a distância.  

Seguidamente, com a Lei 5.692 de 1971 as primeiras experiências em educação a 

distância instituídas e legalizadas como função de ensino volta-se para o Supletivo e com o 

advento da Lei 9.394/96 evoluiu para outros níveis de ensino.  

O Ensino supletivo pela Lei 5.692 de 1971, em seu artigo 24 alínea “a”, volta-se para 

atender adolescentes e adultos que não tenham concluído na idade própria a escolarização 

regular. E este curso, conforme Art. 25, §2º da mesma Lei, é regulamentado para ser 

ministrado “mediante a utilização de rádios, televisão, correspondência e outros meios de 

comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos”. 

Os recursos tecnológicos que caracterizam as primeiras gerações da EAD, em nosso 

país, começam por essas décadas ter respaldo legal para utilização na ação educativa na 

modalidade a distância que se disseminava na época por meio do ensino supletivo. 

O Quadro 11 informa os primeiros documentos oficiais que caracterizam a evolução 

legal da educação a distância como sistema de ensino. 

AAnnoo  LLeeii  DDeeffiinniiççããoo  

1961 Lei 4.024/61 Art. 13 Ação supletiva para todo o país. 

1971 Lei 5.692/1971 Capítulo IV – Arts. 24 a 28  Ensino supletivo 

1996 Lei 9.394/96 
Art. 80 - Educação a distância como sistema de 

ensino 

Quadro 11- Evolução base legal: EAD como sistema de ensino 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do levantamento  

bibliográfico realizado (2008)) 

Os Programas de Educação a Distância vêm gradativamente se destacando e 

assumindo o seu espaço no âmbito educacional, em função dos avanços nas áreas das 

tecnologias de informação e comunicação e, sobretudo a partir das definições da Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional, expressa no Art. 80, capítulo V, Título VIII, que 

manifesta o incentivo ao “desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. 

Os projetos e programas a distância, geralmente foram e são vistos como projetos 

“experimentais” destinados para superar alguma deficiência no sistema educacional ou como 

uma emergência para superar as dificuldades de entrar no processo de ensino aprendizagem 
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pela modalidade convencional. Atualmente há uma nova discussão sobre as possibilidades de 

inclusão social a partir da EAD.  

A EAD, portanto, vem conquistando um espaço considerável e contribuindo para 

reflexões junto da construção de novos conceitos sobre o que são o ensino e a aprendizagem. 

Faremos uma reflexão a partir de alguns recortes da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, para compreendermos o percurso da consolidação da educação a distância a partir da 

LDB. O Título I, no Art. 1º, § 2 apresenta “que a educação deverá vincular-se no mundo do 

trabalho e da prática social, por isso tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” é o 

que complementa o Art. 2º da referida lei. Seria possível atender essas exigências através da 

modalidade de ensino a distância? Quais reflexões podem ser elucidadas para ressignificar o 

conceito de ensino a distância, no sentido de desenvolver o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho? 

A LDB no Art. 52, inciso II caracteriza as universidades constituindo “um terço do 

corpo docente pelo menos com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado” e no Art. 62 

elucida “que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em cursos de licenciatura de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação [...]”. 

Diante dessa determinação legal o contexto educacional se encontrou numa situação 

crítica sob a responsabilidade de investir na formação superior para atender uma demanda de 

professores em todo o país, em curto espaço de tempo. Diante desta realidade, emergiram e se 

destacaram as modalidades de ensino em regime especial, semipresencial e a distância como 

uma forma de ampliação das possibilidades para atender a formação exigida e qualificar os 

professores. 

Para esse fim, o MEC aperfeiçoou e investiu na formação de programas e cursos 

direcionados à formação docente na modalidade de ensino a distância. Entretanto, cabe ao 

MEC lançar editais, financiar e acompanhar cursos nesta perspectiva divulgá-los para as 

instituições de ensino superior e a outras instâncias oficiais, iniciando um processo de análise 

e seleção para execução dos programas.  

Neste caso, as instituições interessadas e com o compromisso em implantar essa nova 

modalidade de ensino, necessariamente deveria ter o conhecimento do que traz o Art. 80, § 1º 

“a educação a distância, organizada com abertura e regime especial, será oferecida por 

instituições especialmente credenciadas pela União”. Sendo assim, as IES participam de um 
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processo, gerenciado pelo MEC, de análise e seleção da oferta dos cursos que querem 

desenvolver. 

O Art. 80 da Lei 9.394/96, nos parágrafos 2º, 3º e 4º ressalta três ações necessárias e 

importantes para a efetivação e credibilidade da educação a distância, são elas: 

 A regulamentação pela União dos requisitos para a realização de exames e 

registros de diplomas relativos a cursos de educação a distância; 

 Autonomia dada aos sistemas de ensino para a definição das normas para 

produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a 

autorização para sua implementação e 

 O tratamento diferenciado que a educação a distancia gozará no que diz respeito 

aos custos referentes à transmissão em canais comerciais e a concessão de canais 

com finalidade exclusivamente educativa. 

É perceptível, nesta breve apresentação, que as diretrizes até então apresentadas para 

a educação a distância não nos garantem a efetivação da qualidade de ensino através desta 

modalidade de ensino. No intuito de encaminhar-se para esta finalidade, foram elaborados 

decretos que regulamentam o Art. 80 da Lei nº. 9.394/96, assim como portarias, resoluções e 

pareceres esclarecendo aspectos imprescindíveis para uma educação de qualidade. 

O Quadro 12 da página 76 apresenta um panorama de alguns documentos legais que 

regulamentam a educação no sistema nacional, com exceção dos Referenciais de Qualidade 

para a Educação Superior a Distância que não tem força de lei, mas colaboraram 

significativamente na elaboração da regulamentação da EAD na década atual.  

Dos documentos apresentados alguns já foram revogados, todavia ressaltamos as 

contribuições que prestaram para mudanças significativas nos aspectos direcionados à 

melhoria da qualidade de ensino, sobretudo na modalidade a distância. Esta apresentação 

demonstra a evolução dos aspectos legais que vem acontecendo na EAD, com o intuito de 

consolidar cada vez mais a credibilidade e a confiabilidade na execução de seus cursos.  

Enfatizaremos apenas algumas das regulamentações indicadas no Quadro 12 as quais 

julgamos pertinentes ao estudo em tempo. Todavia, pretendemos com essa reflexão, embora 

concisa, ampliar nossa visão no que pode ser realizado em termos de educação a distância no 

nosso país.  
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LDB 9.394/1996 

ART. 80 

Incentivo ao 

desenvolvimento e 

veiculação de 

programa de ensino 

distância.  

Decreto nº. 

2.494/1998 

Regulamenta o Art. 80 

da LDB 9.394/1996. 

(Revogada) 

Decreto nº. 

2.561/1998 

Altera a redação dos 

arts. 11 e 12 do 

Decreto nº. 

2.494/1998. 

(Revogada) 

Portaria nº. 301/1998 

Normatiza os 

procedimentos de 

credenciamento para 

oferta de cursos de 

graduação à Distância 

Resolução CNE/CES 

nº. 1/ 2001 

Estabelece normas 

para o funcionamento 

de cursos de pós-

graduação. 

Referenciais de 

Qualidade para a 

Educação Superior a 

Distância 2003/ 2007 

Lei nº. 10.661/2004 

Institui o Sistema 

Nacional de Avaliação 

da Educação Superior 

– SINAES. 

Portaria 4.059/2004 

Introdução de 

disciplinas no modo 

semipresencial em até 

20% da carga horária 

dos cursos nas IES. 

Decreto nº. 

5.662/2005 

Regulamenta o Art. 80 

da LDB 9.394/1996 

 

Decreto nº. 

5.773/2006 

Regulação, supervisão 

e avaliação de 

instituições de 

educação superior. 

Portaria Normativa 

nº 1 e 2 /2007 

Procedimentos de 

regulação e avaliação 

da educação superior 

na modalidade a 

distância. 

Decreto nº. 

6.303/2007 

Altera artigos dos 

Decretos nº. 

5.622/2005 e nº. 

5.773/2006. 

Portaria nº. 

1.047/2007 

Diretrizes para 

elaboração dos 

instrumentos de 

avaliação para 

credenciamento de 

instituições para EAD. 

 

Quadro 12- Documentos legais que regulamentam a EAD 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do levantamento bibliográfico realizado 

(2008). 



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS DA SUA EVOLUÇÃO 78 

 

Para nossa reflexão discorremos sobre alguns documentos legais apresentados no 

QUADRO 12 elaborados a partir da LDB 9.394/1996, os quais elegemos como essenciais na 

consolidação da EAD no sistema educacional brasileiro. De antemão, é pertinente destacar o 

Decreto nº. 2.494/1998 que regulamentou o Art. 80 da LDB 9.394/1996 e a Portaria nº. 

301/1998 que surgiu da necessidade de normatizar os procedimentos de credenciamento para 

oferta de cursos de graduação e educação profissional a distância, como aspectos legais 

fundamentais que fez completar-se o primeiro e fundamental passo na inserção concreta da 

EAD (LOBO NETO, 2006). 

2.2.1  Resolução nº 1 de 3 de abril de 2001 / CNE 

A Resolução nº 1 de 3 de abril de 2001 do CNE estabelece normas para 

funcionamento de cursos de pós graduação lato sensu e stricto sensu. Em seu Art. 3º resolve 

que os cursos de pós-graduação stricto sensu a distância serão oferecidos exclusivamente por 

instituições credenciadas para tal fim pela União, obedecendo às mesmas exigências de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento estabelecidas por esta 

Resolução.  

O parágrafo 4º do Art. 3º desta Resolução apresenta que a avaliação pela CAPES “dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu a distância utilizará critérios que garantam o 

cumprimento do preceito de equivalência entre a qualidade da formação assegurada por esses 

cursos e a dos cursos presenciais”. 

Com referência aos cursos de pós-graduação lato sensu a distância, de acordo com o 

Art. 11, só poderão ser oferecidos por instituições credenciadas pela União prevista na 

legislação. Esses cursos deverão incluir necessariamente “provas presenciais e defesa 

presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso”, como prevê o parágrafo único 

deste artigo. 

2.2.2  Referenciais de Qualidade para Educação Superior à Distância 

Em 2003 foi apresentado um documento intitulado Referenciais de Qualidade para 

Educação Superior à Distância. Esse documento circunscreve o ordenamento legal em 

complemento às determinações específicas da LDB 9.394/1996, contribuindo para 
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determinações que serão expressas nos Decretos 5.622 de 20 de dezembro de 2005, e 5.773 de 

09 de maio de 2006 e nas Portarias Normativas 1 e 2, de 11 de janeiro de 2007.  

Apesar de não ter força de lei, esses referenciais possuem o caráter de subsidiar ações 

legais para as instituições que pretendem ingressar e implantar a modalidade de ensino a 

distância, especialmente no que concerne aos processos específicos de regulação, supervisão e 

avaliação dessa modalidade de ensino, conforme tratado na atual publicação dos Referenciais 

de Qualidade para Educação Superior a Distância, apresentada no ano de 2007, atualizando 

assim o primeiro texto oficial do MEC, de 2003. 

Neste sentido, os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância têm 

por principal objetivo  

Garantir qualidade nos processos de educação a distância e coibir tanto a 

precarização da educação superior, verificada em alguns modelos de ofertas de 

EAD, quanto a sua oferta indiscriminada e sem garantias das condições básicas 

para o desenvolvimento de cursos com qualidade (SEED/MEC, 2007, p. 2). 

As instituições de ensino superior têm autonomia para organizar os seus cursos e 

programas a distância, de forma a atender qualitativamente às necessidades do aluno por meio 

de tecnologias adequadas, estratégias metodológicas que circunscrevam o caminho para a 

construção da aprendizagem nesta modalidade de ensino a distância. Mas, um aspecto todos 

devem ter em comum, de acordo com os Referenciais de Qualidade, “é a compreensão de 

EDUCAÇÃO como fundamento primeiro antes de pensar no modo de organização: A 

DISTÂNCIA” (SEED/MEC, 2007, p.7). 

Objetivando contemplar a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a 

dimensão política para a formação cidadã, os Referenciais de Qualidade se orientam na 

compreensão a partir de categorias que envolvam os aspectos pedagógicos, os recursos 

humanos e a infra-estrutura, por ser essencial para projetos de curso na modalidade a 

distância. Essas categorias devem estar contidas no Projeto Político Pedagógico (PPP) de 

todos os cursos, seguindo os seguintes tópicos importantes: 

(i) Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; 

(ii) Sistema de Comunicação; 

(iii)  Material didático; 

(iv)  Avaliação; 

(v) Equipe multidisciplinar;  

(vi) Infra-estrutura de apoio; 
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(vii) Gestão Acedêmico-Administrativa; 

(viii)  Sustentabilidade financeira (SEED/MEC, 2007, p.7) 

Encontra-se no documento dos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância (2007) a caracterização de cada um dos tópicos acima citados descrevendo o grau 

de importância de cada um, porém não perdendo de vista a íntima relação que existe entre 

eles. Ainda assim, apresentaremos informações centrais sobre os tópicos relacionados à 

Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; ao Material 

Didático; a Avaliação; e à Equipe multidisciplinar por considerarmos estar diretamente 

vinculados ao objeto de nosso estudo.  

Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem – O PPP é 

o veículo no qual deve estar explícito sua opção epistemológica de educação, de currículo, de 

ensino, de aprendizagem, de perfil do estudante que deseja formar, e a partir do qual se possa 

nortear a organização curricular e seu desenvolvimento.  

A definição das ações educativas, necessárias ao processo de ensino e aprendizagem, 

representadas no processo de produção de material didático, de tutoria, de comunicação e de 

avaliação, é dependente da opção epistemológica do projeto pedagógico do curso. Ademais, a 

educação superior deve basear-se em um projeto pedagógico e em uma organização curricular 

inovadora por meio da interdisciplinaridade e contextualização que “favoreçam a integração 

entre os conteúdos e suas metodologias, bem como o diálogo do estudante consigo mesmo (e 

sua cultura), com os outros (e suas culturas) e com o conhecimento historicamente 

acumulado” (SEED/MEC, 2007, p. 9). 

Material Didático – Segundo os Referenciais de Qualidade “o material didático deve 

desenvolver habilidades e competências específicas, recorrendo a um conjunto de mídias 

compatível com a proposta e com o contexto socioeconômico do público alvo” (SEED/MEC, 

2007, p.13). 

Avaliação – De acordo com os Referenciais de Qualidade a avaliação deve considerar 

um processo contínuo articulado de mecanismos que permitam o acompanhamento dos alunos 

na observação de seus progressos e dificuldades, estimulando-os permanentemente na ativa 

construção do conhecimento. Sendo assim, o modelo de avaliação da aprendizagem que deve 

compor a educação a distância “deve ajudar o estudante a desenvolver graus mais complexos 

de competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos 

propostos” (SEED/MEC, 2007, p.16). 
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Equipe Multidisciplinar – Uma característica bem peculiar da educação a distância se 

constitui na composição dos recursos humanos que deve configurar uma equipe 

multidisciplinar cuja função se estabelece no planejamento, implementação e gestão de cursos 

a distâncias. Os Referenciais de Qualidade (2007) apontam três categorias de profissionais 

que devem estar em constante qualificação para garantir a qualidade de ensino, são elas: 

docente, tutores e pessoal técnico-administrativo. 

Aos docentes, dentre distintas funções, cabe:  

a) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e 

atividades pedagógicas; [...] c) identificar os objetivos referentes a competências 

cognitivas, habilidades e atitudes; [...] e) elaborar o material didático para programas 

a distância [...] e avalia-se continuamente como profissional participante do coletivo 

de um projeto de ensino superior a distância (SEED/MEC, 2007, p.16). 

Os Tutores são compreendidos pelos Referenciais de Qualidade (2007) como sujeitos 

que participam ativamente da prática pedagógica. Seja no acompanhamento presencial ou a 

distância eles devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e de 

aprendizagem, bem como para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico.  

Os tutores necessitam ser capacitados para atender no mínimo três dimensões 

indicadas nos Referenciais de Qualidade (2007, p. 22), quais sejam: 1. “Capacitação no 

domínio específico do conteúdo; 2. Capacitação em mídias de comunicação; e 3. Capacitação 

em fundamentos da EAD e no modelo de tutoria”. 

Por fim, o corpo técnico-administrativo constitui-se por profissionais que atendam as 

dimensões administrativa e tecnológica desempenhando a função de “oferecer o apoio 

necessário para a plena realização dos cursos ofertados, atuando na sede da instituição junto à 

equipe docente responsável pela gestão do curso e nos pólos descentralizados de apoio 

presencial” (SEED/MEC, 2007, p.22). 

Reconhecemos quão são importantes as orientações descritas nos Referenciais de 

Qualidade para Educação Superior a Distância (2007) no que concernem às proposições que 

devem ser consideradas no âmbito da oferta de cursos e programas a distância pelas 

instituições de ensino superior. Adiante encontraremos registros de diretrizes que foram 

elaboradas a partir do que consta nesses referenciais e que passaram a ter força de lei. 

 

  



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS DA SUA EVOLUÇÃO 82 

 

2.2.3  Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004 

Com base no Art. 81 da Lei 9.394/1996 e no que dispõe a Portaria 4.059/2004, “as 

instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de 

seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 

utilizem modalidade semipresencial [...]”.  

Para Farias (2006) a Portaria dos 20% como ele a apresenta no seu texto, caracteriza 

um aspecto importante para a desburocratização do uso da EAD no Brasil uma vez que 

simplifica o processo de implantação de EAD nos cursos de graduação reconhecidos e 

esclarece a regra de aplicação do percentual máximo de atividade não presencial que é de 

20% da carga horária total prevista para todo o programa do curso, conforme o § 2º do Art. 1 

desta portaria. 

Outras determinações são regulamentadas pela Portaria 4.059/2004 e representaremos 

nos tópicos que seguem: 

 As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial serão 

presenciais. 

 A utilização de métodos e práticas de ensino e aprendizagem integrados ao uso das 

tecnologias de informação e comunicação.  

 Realização de encontros presenciais e atividade de tutoria. A tutoria deve ser 

representada por docentes qualificados que atendam aos requisitos do projeto 

pedagógico do curso e que disponham de carga horária para os encontros presenciais e 

para as atividades realizadas a distância. 

 As instituições de ensino superior devem comunicar ao MEC as modificações 

efetuadas no projeto pedagógico do curso que deseja ofertar em tal modalidade. 

 A oferta de disciplinas semipresenciais será avaliada e considerada nos procedimentos 

de reconhecimento e de renovação de reconhecimento dos cursos da instituição.  

Convém ressaltar nesse momento que a experiência das IES na oferta de disciplinas na 

modalidade semipresencial constitui um dos requisitos de avaliação para o credenciamento 

das instituições na implantação da EAD. 

Segundo Farias (2006, p. 444) “o sucesso da introdução de disciplinas no modo 

semipresencial depende, além do atendimento às exigências legais, do adequado planejamento 

pedagógico de tais disciplinas no contexto de cada curso”.  
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Acrescentamos que a experiência das IES com a oferta de disciplinas semipresenciais 

sinaliza equívocos, avanços, sucessos e dificuldades que devem gerar reflexões para a 

implantação da educação a distância por essas instituições.  

2.2.4  Lei nº. 10.861 14 de abril de 2004 

A Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). O Art. 1º, § 1º apresenta a finalidade do SINAES que se firma 

na 

Melhoria de qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, 

o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social 

e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da 

valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 

respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 

institucional.  

Em seu Art. 2º o SINAES, ao realizar a avaliação de instituições, de cursos e de 

desempenho dos estudantes assegurará: 

I. avaliação institucional, interna e externa [...]; 

II. o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos 

avaliativos; 

III. o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 

IV. a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das 

instituições de educação superior [...]. 

O parágrafo único do mesmo artigo resolve que os resultados da avaliação realizada 

constituirão o referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação 

superior. Esses processos compreendem “o credenciamento e a renovação de credenciamento 

de instituições de educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação de 

reconhecimento de cursos de graduação”. 

No processo de avaliação de cursos de graduação, segundo o Art. 4º desta lei, é 

necessário fazer a identificação das condições de ensino oferecidas aos estudantes “em 

especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-

pedagógica”. Tais condições funcionam como pontos chaves para que o processo de ensino 
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aprendizagem aconteça fluentemente. Se há uma interação harmônica entre elas dificilmente 

equívocos podem acontecer. 

O Art. 5 da Lei nº. 10.861 de 2004 trata da avaliação do desempenho do estudante dos 

cursos de graduação, que deverá submeter-se ao Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) que tem por objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação 

aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso, as suas 

habilidades e competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua 

profissão e ligados a outras áreas do conhecimento, conforme § 1º do referido artigo.  

No §3º do Art. 5 consta que a aplicação do ENADE terá periodicidade trienal. 

Ressaltamos que a educação a distância está inclusa nesse processo de avaliação. 

Os órgãos que estão vinculados ao SINAES neste processo de avaliação da educação 

superior constituem: 

 A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), órgão colegiado de 

coordenação e supervisão do SINAES (Art. 6º). 

 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

responsável pela “realização da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes”, conforme Art. 8º. 

 Comissão Própria da Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de 

avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP (Art. 11º).  

Ao MEC cabe disponibilizar o resultado da avaliação das instituições de ensino 

superior e de seus cursos, conforme Art. 9º. 

Todas as proposições mencionadas na descrição de alguns aspectos da Lei nº 10.861, 

de 14 de abril de 2004 são estendidas a todas as instituições de educação superior visando 

identificar as possíveis falhas do processo educacional, neste nível de ensino, no propósito de 

garantir uma educação de qualidade seja no âmbito da educação presencial ou a distância.   

2.2.5  Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005 

O decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005, publicado no DOU de 20 de dezembro de 

2005, regulamenta o art. 80 da Lei nº. 9.394/96. Este Decreto revogou o Decreto de nº. 2.494 

de 10 de fevereiro 98 e o Decreto nº. 2.561 de 27 de abril de 1998. O processo de elaboração 

de documentos oficiais como estes tende a auxiliar na consolidação de ações que demonstrem  
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a validação da modalidade de ensino à distância, almejando confiabilidade a partir da 

concretização de um trabalho comprometido em prol do bem da sociedade. 

O Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005, em seu art. 1º caracteriza:  

A educação a distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 

meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

Nesta discussão é pertinente apontarmos alguns aspectos fundamentais no que se 

refere a ações de ordem administrativa, organizacional, pedagógica e tecnológica com a 

finalidade de refletirmos a relação dessas ações com a valorização e credibilidade da educação 

a distância, com base no Decreto 5.622 de dezembro de 2005: 

 No Art. 1º, §1º apresenta-se sobre a organização da EAD segundo metodologia, gestão 

e avaliação peculiares sob a obrigatoriedade de momentos presenciais para: I. 

avaliação de estudantes; II.  estágios obrigatórios; III.  defesa de trabalhos de 

conclusão de curso; e IV. atividades de laboratório de ensino, quando for o caso.  

 

 O Art. 2º evoca que a Educação a distância pode ser direcionada para os diferentes 

níveis e modalidades educacionais: educação básica, educação de jovens e adultos, 

educação especial, educação profissional (técnicos – nível médio e tecnológicos – 

nível superior) e educação superior, abrangendo os cursos e programas seqüenciais, de 

graduação, de especialização, de mestrado e doutorado.  

 

 No Art. 3º a organização de cursos ou programas na modalidade de educação a 

distância deverá observar o que é estabelecido pela lei no que se refere à 

regulamentação para os níveis e modalidade da educação nacional. Em seu parágrafo 

1º, “os cursos e programas a distância devem ser projetados com a mesma duração 

definida para os respectivos cursos na modalidade presencial”. E o parágrafo 2º prevê 

que os cursos ou programas a distância poderão aceitar transferências e aproveitar 

estudos realizados pelos alunos em cursos e programas presenciais. Do mesmo modo, 

as certificações totais ou parciais obtidas em programas a distância poderão ser aceitas 

em outros cursos e programas a distância ou presencial. 
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 O Art. 4º trata sobre a avaliação do desempenho do aluno para fins de promoção, 

conclusão de estudos e obtenção de diplomas e certificados. Conforme incisos I e II 

esse processo acontecerá, respectivamente, mediante cumprimento das atividades 

propostas e na realização de exames presenciais.  

 

 O Art. 5º rege a validação nacional dos diplomas e certificados dos cursos e programas 

a distância, expedidos por instituições credenciadas e registrados na forma da lei. 

Essas atribuições, dentre outras, conferem à educação a distância certa autonomia e 

credibilidade o que é muito importante na superação de paradigmas passados. Muito embora, 

como afirma Lobo Neto (2006) a EAD mesmo regulamentada não fica imune por mitos e 

mistificações.  

No entanto, o mesmo autor trata a EAD como “uma forma de fazer educação e, 

portanto, como tal está necessariamente vinculada ao contexto histórico, político e social em 

que se realiza com prática social de natureza cultural” (LOBO NETO, 2006, p. 406). 

Os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, sobre os quais 

apresentamos no item 2.2.2, encontram respaldo legal a partir do decreto 5.622 de 20 de 

dezembro de 2005.  

O Art. 7º deste decreto prevê “[...] a cooperação e integração entre os sistemas de 

ensino objetivando a padronização de normas e procedimentos em atendimento ao disposto no 

Art. 80” da LDB 9.394/1996, sob a competência do MEC em articulação entre seus órgãos. 

Nesse propósito, são os Referenciais de Qualidade que, de acordo com o parágrafo único do  

mesmo artigo, regulam os Atos do Poder Público contidos nos incisos I e II do Art. 7º, quais 

sejam: “I. credenciamento e renovação de credenciamento de instituições para oferta de 

educação a distância; e II – autorização, renovação de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento dos cursos ou programas a distância”. 

No que diz respeito à avaliação do desempenho das instituições que ofertam cursos a 

distância, mencionamos o que está contido no Art.16 do Decreto 5.622/2005 quando atribui 

que o Sistema de Avaliação da educação superior, nos termos da Lei nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004, aplica-se integralmente à educação superior a distância. Desse modo constatado 

desempenho insatisfatório na avaliação de que trata o SINAES a instituição ou curso ficará 

sujeita à instalação de diligência, sindicância ou processo administrativo e desativação do 

curso, de acordo com o §1º do Art.17, I e IV do Decreto 5.622/2005. 



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS DA SUA EVOLUÇÃO 87 

 

Daremos seguimento à nossa reflexão apresentando os principais procedimentos para 

o credenciamento de instituições de ensino superior na oferta de cursos á distância. 

2.2.6  Procedimento Legal para o Funcionamento de Cursos em EAD 

O Credenciamento das instituições para oferta de educação a distância é 

regulamentado pelo Decreto nº. 5.622 de 19 de dezembro de 2005. Já mencionado no item 

2.2.4 deste capítulo, o Art. 7º dá encaminhamento para a padronização dos procedimentos de 

credenciamento de instituições para oferta de educação a distância.  

No parágrafo único do Art. 8 do decreto citado é explícito em seu Parágrafo único que 

o Ministério da Educação “deverá organizar e manter sistemas de informações abertos ao 

público, disponibilizando os dados nacionais referentes à educação a distância” nos aspectos 

de credenciamento institucional; autorização, reconhecimento e renovação de cursos ou 

programas a distância; e resultados dos processos de supervisão e de avaliação.  

Iremos apresentar apenas aspectos gerais sobre o processo de credenciamento 

institucional para oferta da EAD, não explorando as outras fases que acompanham esse 

processo por no momento não ser imprescindível para o nosso intento 

Cabem as instituições de ensino superior que pretendem ofertar curso a distância, em 

especial em nível de graduação, formalizar o seu pedido junto a SEED seguindo os seguintes 

requisitos apresentados nos incisos do Art. 12 do decreto em referência. Apresentaremos 

apenas os que se relacionam à oferta de cursos a distância em nível de graduação: 

 Habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira; 

 Histórico de funcionamento da instituição de ensino; 

 Plano de desenvolvimento institucional; 

  Estatuto da universidade; 

 Projeto pedagógico para os cursos e programas; 

 Garantia de corpo técnico e administrativo qualificado;  

 Apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor e, 

preferencialmente com formação para o trabalho com educação a distância; 

 Descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura adequados à 

realização do projeto pedagógico, contendo dados sobre: 

  



EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS DA SUA EVOLUÇÃO 88 

 

- Instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento remoto 

a alunos e professores; 

- Laboratórios científicos; 

- Pólo de apoio presencial
13

; e  

- Bibliotecas adequadas;  

Todo esse suporte visa o funcionamento e o atendimento adequado aos alunos da 

modalidade de educação a distância. 

Os projetos pedagógicos de cursos e programas nessa modalidade de ensino deverão 

obedecer as diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC para os respectivos níveis e 

modalidade educacionais, de acordo com o Art. 13, I do mesmo decreto. 

O Decreto nº 5.773 de 09 de maio de 2006 “dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino”. 

No Art. 1º, § 3º desse decreto consta que a avaliação que é realizada pelo SINAES 

“constituirá referencial básico para os processos de regulação e supervisão da educação 

superior, a fim de promover a melhoria de qualidade”. Também citado no Art. 2º, Parágrafo 

único da Lei 10.861/2004. 

As disposições constadas nessa lei aplicam-se à educação a distância no que couber o 

que rege o credenciamento e reconhecimento de instituições de educação superior, conforme 

o Art. 6º, §3º do Decreto nº 5.773/2006. 

Segundo este Decreto, Art. 13º § 4º o primeiro credenciamento terá prazo máximo de 

cinco anos para as universidades. 

O Decreto nº 6.303 de 12 de dezembro de 2007 altera dispositivos dos Decretos n
o
 

5.622, de 19 de dezembro de 2005, e nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 

superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino. 

O Art. 14 do Decreto nº. 5.622/2005 foi alterado pelo Decreto nº 6.303/2007 que passa 

a constar que o “credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a 

distância terá prazo e validade condicionado ao ciclo avaliativo, observando o Decreto nº. 

5.773, de 2006, e normas expedidas pelo Ministério de Educação”. 

                                                           
13

 Item do Art. 12, X, c, alterado pelo Decreto nº. 6.303/2007, que redige a definição do pólo de apoio 

presencial como “unidade operacional, no País ou no exterior, para o desenvolvimento descentralizado de 

atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância”. 
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Diante do exposto, apresentaremos os instrumentos de credenciamento institucional 

para oferta da modalidade de ensino a distância definidos pelo MEC em articulação com a 

SEED, com o Departamento de Regulação e Supervisão da Educação a Distância, com o 

INEP e o SINAES. Esses instrumentos estão organizados em três dimensões, quais sejam: 

organização institucional para educação a distância, corpo social e instalações físicas. Cada 

dimensão apresenta indicadores e estes os respectivos critérios de análise para fins de 

aprovação do credenciamento institucional, conforme o Quadro 13. 

DDiimmeennssããoo  11  --  OOrrggaanniizzaaççããoo  iinnssttiittuucciioonnaall  ppaarraa  eedduuccaaççããoo  aa  ddiissttâânncciiaa  

((1122  iinnddiiccaaddoorreess))  

1.1 – Missão institucional para atuação em 

EAD. 

1.2 – Planejamento de Programas, Projetos e 

Cursos a distância. 

1.3 – Plano de Gestão para a Modalidade da 

EAD. 

1.4 – Unidade responsável para a gestão de 

EAD. 

1.5 – Planejamento de Avaliação Institucional 

(Auto-avaliação) para EAD. 

1.6 – Representação docente, tutores e 

discentes. 

1.7 – Estudo para implantação dos pólos de 

apoio presencial. 

1.8 – Experiência da IES com a modalidade 

de educação a distância. 

1.9 – Experiências da IES com a utilização 

de até 20% da carga horária dos cursos 

superiores presenciais na modalidade 

de educação a distância. 

1.10 – Sistema para gestão acadêmica da 

EAD. 

1.11 – Sistema de controle de produção e 

distribuição de material didático 

(logística). 

1.12 – Recursos financeiros. 

DDiimmeennssããoo  22  --  CCoorrppoo  ssoocciiaall
1144

  

((1111  iinnddiiccaaddoorreess))  

2.1 – Programas para formação e capacitação 

permanente dos docentes. 

2.2 – Programa para formação e capacitação 

permanente dos tutores. 

2.3 – Produção científica. 

2.4 – Titulação e formação do coordenador de 

EAD da IES. 

2.5 – Regime de trabalho do coordenador de 

EAD da IES. 

2.6 – Corpo técnico-administrativo para atuar 

na gestão em EAD. 

2.7 – Corpo técnico-administrativo para atuar 

na área de infra-estrutura tecnológica 

em EAD. 

2.8 – Corpo técnico-administrativo para atuar 

na área de produção de material 

didático para EAD. 

2.9 – Corpo técnico-administrativo para atuar 

na gestão das bibliotecas dos pólos de 

apoio presencial. 

2.10 – Regime de trabalho. 

2.11 – Políticas para formação e capacitação 

permanentes do corpo técnico-

administrativo 

 

 

 

                                                           
14

 Denominação utilizada em referência aos recursos humanos necessários para desempenhar as 

funções de ensino e gestão administrativa e tecnológica (docentes, tutores, coordenadores e corpo técnico-

administrativo). 
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DDiimmeennssããoo  33  --  IInnssttaallaaççõõeess  FFííssiiccaass  

((0077  iinnddiiccaaddoorreess))  

3.1 – Instalações administrativas. 

3.2 – Infra-estrutura de serviços. 

3.3 – Recursos de Tecnologias de Informação 

e Comunicação (audiovisuais e multimídia). 

3.4 – Plano de expansão e atualização de 

equipamentos. 

3.5 – Biblioteca: instalações para 

gerenciamento central das bibliotecas 

dos pólos de apoio presencial e 

manipulação dos respectivos acervos. 

3.6 – Biblioteca: informatização do sistema de 

bibliotecas (que administra as 

bibliotecas dos pólos de apoio 

presencial). 

3.7 – Biblioteca: política de aquisição, 

expansão e atualização do acervo das 

bibliotecas dos pólos de apoio 

presencial. 

Quadro 13 – Dimensões dos instrumentos de credenciamento institucional para a modalidade EAD 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de informações disponíveis no Portal do MEC/SEED (2009) 

A renovação do credenciamento das instituições acontecerá mediante avaliação, do 

curso oferecido, realizada pelo SINAES, nas dimensões que correspondam à responsabilidade 

social da instituição e ao desempenho dos estudantes que será avaliado mediante a aplicação 

do ENADE, conforme dispositivos da Lei nº. 10.861/2004.  

A avaliação dos cursos de graduação realizada pelo SINAES obedece ao que consta no 

§ 2º. do Art. 4 da referida lei o qual estabelece que serão atribuídos conceitos, ordenados em 

uma escala com cinco níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões 

avaliadas. 

Alves (2006, p. 426), ao realizar estudos sobre a legislação da educação a distância, 

comenta que “há ainda muito trabalho a ser feito para que a EAD seja, efetivamente, um dos 

meios mais importantes para se democratizar a educação de qualidade em todo o Brasil. 

No entanto, diante do exposto, comungamos com as idéias de Lobo Neto (2006, p. 

413) ao afirmar que  

[..] a regulamentação da educação a distância, mesmo com aspectos merecedores de 

aperfeiçoamento e reparos, dada a persistência de arraigados preconceitos a favor e 

contra, já nos apresenta elementos suficientemente consistentes de estímulo para 

ações significativas e responsáveis em favor de uma educação de qualidade. 

Desse modo cabe aos profissionais envolvidos nessa modalidade de ensino 

redimensionar sua prática pedagógica para atender às peculiaridades da EAD, porém não 

perdendo de vista que se trata da mesma educação que concebemos presencialmente, cuja 

intencionalidade deve dirigir-se para um projeto educativo que “não tende, apenas para um 
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futuro individual, mas se dirige, principalmente, para um futuro da sociedade” (LOBO NETO, 

2006, p. 406). 

Os profissionais inseridos na EAD há que garantir a ampliação das possibilidades de 

acesso à educação por meio dessa modalidade numa perspectiva inovadora, aberta e flexível 

que prime pela colaboração, participação, transformação e inserção social reflexo de um 

ensino de qualidade. 

Interessados pela temática em discussão é que buscamos realizar um estudo no curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância para compreendermos como esta realidade 

se comporta diante do que é exigido por lei e pelos aspectos administrativos, organizacionais, 

pedagógicos e tecnológicos que se complementam na ação educativa.  Sobre isso é que 

refletimos na próxima parte, especialmente na repercussão dessas diretrizes para a formação 

inicial do professor de Ciências e Biologia na modalidade de EAD.  

 

  



 

 

33    CCOONNHHEECCEENNDDOO  OO  AAMMBBIIEENNTTEE  VVIIRRTTUUAALL  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  DDOO  CCUURRSSOO  DDEE    

LLIICCEENNCCIIAATTUURRAA  EEMM  CCIIÊÊNNCCIIAASS  BBIIOOLLÓÓGGIICCAASS  AA  DDIISSTTÂÂNNCCIIAA  ––  UUPPEE  

Iniciamos apresentando o programa básico Moodle
15

, utilizado pela UPE na realização 

dos cursos a distância que oferece. Adentraremos neste Ambiente Virtual de Aprendizagem  

(AVA), para conhecer os aspectos estruturais e pedagógicos que dão suporte ao processo de 

ensino e aprendizagem desenvolvido por esta instituição de ensino. Conheceremos, portanto, 

os recursos tecnológicos informacionais e comunicacionais disponíveis ao aluno para o 

desenvolvimento da sua aprendizagem.  

O Moodle é um Open Source Course Management System (CMS), também conhecido 

como um Learning Management System (LMS) ou um AVA. É um software fornecido 

gratuitamente para a produção de cursos pela Internet e web sites, segundo o site da 

comunidade Moodle (2010). 

Tornou-se muito popular entre os educadores de todo o mundo como uma ferramenta 

para criar sites online de aprendizagem eficaz. Para funcionar, ele precisa ser instalado em um 

servidor web em algum lugar, ou em um de seus próprios computadores, desde que possa ser 

executado em PHP
16

.  

O Moodle é gerenciado por um administrador que conta com apoio técnico para gerir 

os módulos de aprendizagem e todas as ações necessárias para a consolidação do curso online. 

O Núcleo de Educação a Distância (Nead) da Universidade de Pernambuco é 

responsável pelo AVA desta instituição de ensino que é programado e administrado por 

profissionais vinculados à mesma. 

Há uma equipe multidisciplinar que compõe o Nead/UPE cuja função está associada à 

programação do ambiente virtual, administração, manutenção, produção, edição e distribuição 

de material didático e acompanhamento pedagógico. Esta equipe é formada por
17

: 

 

                                                           
15

 A palavra Moodle significa - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. É 

considerado um dos melhores sistemas de gerenciamento de cursos encontrados no mercado, segundo Farias 

(2006). 
16

 De acordo com o site php.net, o PHP “é amplamente utilizada para fins gerais, linguagem de script 

que é especialmente interessante para desenvolvimento Web e pode ser embutido em HTML” 
17

 Dados obtidos na contra capa do fascículo de uma das disciplinas do curso em referência (2009). 



CONHECENDO O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS A DISTÂNCIA - UPE 93 

 

  Coordenação Geral; 

 Coordenador Adjunto 

 Assessoria do Coordenador Geral; 

 Coordenação do Curso; 

 Coordenação Pedagógica; 

 Coordenação de Revisão Gramatical; 

 Administração do Ambiente; 

 Coordenação de Design e Produção; 

 Arte Final; e 

 Coordenação de Suporte. 

Convém detalhar a função das equipes responsáveis pelo processo de produção, edição 

e distribuição de material didático nos cursos a distância, as quais são coordenadas pela UPE. 

São três as equipes que compõem esse sistema, quais sejam: 

a) Equipe de professores autores: responsável pelos conteúdos dos materiais impressos 

ou para outras mídias. 

b) Equipe de revisores: responsável pela avaliação do formato de escrita para EAD e pela 

revisão gramatical. 

c) Equipe de edição: responsável pela formatação gráfica dos materiais impressos e dos 

materiais para Web e CD-ROM. 

Os materiais impressos preparados para cada disciplina do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas a distância são distribuídos para os Pólos de Apoio Presencial através de 

transporte da UPE ou em convênio com a Empresa de Correios e Telégrafos. 

O Nead, no entanto, consiste em um espaço da WEB, preparado e organizado com 

todas as ferramentas que servem de suporte ao processo de ensino e de aprendizagem à 

distância. No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância da UPE, o seu 

endereço é www.ead.upe.br .  

Apresentaremos a seguir o material didático elaborado pela equipe do Nead/UPE que 

subsidia o desenvolvimento dos estudos do aluno na modalidade à distância para melhor 

conheceremos a organização da estrutura pedagógica do curso, com base no seu Projeto 

Pedagógico. Com isso, pretendemos compreender como acontece o acesso do aluno ao 

conhecimento necessário para sua formação docente na área de Ciências Biológicas.  

 

 

http://www.ead.upe.br/
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3.1  O MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO  

Os professores que compõem o quadro docente do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas a distância da UPE, tiveram como fundamentação os Referenciais para Elaboração 

de Material Didático na EAD (2009)
18

 desenvolvidos pela equipe da Coordenação Pedagógica 

do Nead/UPE. Os esforços têm o propósito de orientar os professores na escolha dos materiais 

didáticos que subsidiassem sua ação educativa permitindo ao aluno desenvolver seus estudos 

com autonomia e segurança. 

As orientações para a elaboração do material didático na EAD representam um suporte 

importante na preparação dos textos teóricos e práticas que devem proporcionar uma 

educação de qualidade para os alunos voltada ao cumprimento da missão da UPE configurada 

em 

Fomentar, desenvolver e promover a inclusão social através de atividades em nível 

de graduação, pós-graduação, educação continuada e pesquisa na modalidade a 

distancia e de estimular o uso das tecnologias da informação e comunicação como 

ferramenta nos processos de ensino e de aprendizagem. (NEAD/UPE, 2009, p. 7) 

De acordo com esses Referenciais (2009) o material didático na EAD constitui o 

elemento de mediatização entre o professor e o aluno na construção do conhecimento. Ele 

possibilita a efetivação de um ambiente comunicacional e interativo que permite o 

acompanhamento da aprendizagem e da avaliação do aluno.  

Sua elaboração exige um cuidado especial e o desenvolvimento de competências, em 

especial pelo professor, autor inicial no cenário educativo e mediador do processo de ensino e 

aprendizagem, cuja atenção deve se voltar ao atendimento das peculiaridades da modalidade 

do ensino a distância. 

Para tanto, alguns elementos são indicados, por esses Referenciais (2009, p. 10), para a 

elaboração de um material adequado a ser utilizado em cursos à distância, quais sejam:  

 De linguagem e compreensão; 

 Estruturadores; 

 Motivadores e problematizadores; 

 De hipertextualidade e contextualização; e  

 Geradores de autonomia e sociabilidade. 

  

                                                           
18

 Versão mais recente sobre as orientações para elaboração de material didático para EAD. 
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O planejamento consiste peça fundamental na elaboração do material didático para a 

EAD e precisa embasar-se em alguns aspectos imprescindíveis que são indicados nas 

orientações para elaboração do material didático pelo Nead/UPE, presente nos Referenciais 

indicados anteriormente. Esses aspectos enunciam-se nas seguintes ações do professor: 

 Compreender a proposta pedagógica do curso para o qual se está elaborando o 

material didático; 

 Estar conectado com as concepções de ensino-aprendizagem-avaliação do curso; 

 Conhecer as características dos alunos para os quais serão propostas as estratégias de 

aprendizagem; 

 Definir os objetivos e conteúdos a partir da ementa da disciplina; 

 Decidir estratégias pedagógicas para o desenvolvimento dos objetivos e conteúdos 

definidos, incluindo os recursos didáticos, os instrumentos e critérios de avaliação; 

 Indicar referências, incluindo além das fontes bibliográficas, sites, filmes e outros 

recursos que podem ser utilizados na disciplina. 

Em síntese é necessário adequar os matérias didáticos na EAD aos objetivos 

educacionais definidos, aos conteúdos de aprendizagem que se pretende desenvolver e aos 

critérios de avaliação adotados por cada disciplina.  

Desejamos expor em seguida como se constitui a página inicial do Nead/UPE, 

procurando explicar como acessar a página do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas à 

distância. Em seguida, destacaremos os recursos tecnológicos que representam as ferramentas 

pedagógicas usadas para disseminar, conduzir, orientar, interagir e comunicar-se com os 

alunos.  

A página inicial do ambiente virtual de aprendizagem da UPE fornece informações 

gerais sobre: os cursos oferecidos pela UPE; os Pólos de EAD que são acompanhados por 

essa instituição; a legislação para essa modalidade de ensino; alguns links indicando uma lista 

de Bibliotecas virtuais e de Revistas Científicas e o ícone “Fale Conosco” que possibilita 

contato com o Nead/UPE. Além disso, você pode navegar conhecendo a matriz curricular do 

curso e apreciando algumas notícias relacionadas à EAD fornecidas pelo Portal do MEC. 

Observe essas características na Figura 09. 
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Figura 09: Imagem - Página inicial do Núcleo de Educação a Distância (Nead/UPE) 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2009)] 

Para acessar a página do curso em referência todos os usuários: professores, tutores, 

alunos, coordenadores e administrador do ambiente necessitam utilizar um login e uma senha. 

Observe a Figura 1019. 
 
 

  

                                                           
19 As imagens desse bloco de apresentação da página de identificação do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas a Distância, foram fornecidas por um dos alunos do período 2007.1. 

Figura 09: Imagem - Página inicial do Núcleo de Educação a Distância (Nead/UPE)

http://www.ead.upe.br/
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Figura 10: Imagem - Acesso a página do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância 

Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2009)] 
 

 

Ao acessar a página do curso citado o aluno terá disponível recursos tecnológicos, 

tratados aqui como ferramentas pedagógicas que estão a serviço da sua formação para a 

autonomia (BELLONI, 2006). Os recursos que mostraremos nesse momento se referem 

àqueles que possibilitam o acesso do aluno aos aspectos inerentes à aquisição dos 

conhecimentos. 

http://www.ead.upe.br/
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Figura 11: Imagem - Página do Aluno: identificação 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010). 

Figura 12: Imagem - Página do aluno: disciplinas oferecidas por semestre 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2009)] 

O aluno ao clicar no nome de alguma disciplina entrará na página principal daquele 

componente curricular e a partir daí poderá explorá-la para se informar dos aspectos 

referentes ao processo de ensino, aprendizagem e avaliação que nortearão o desenvolvimento  

dos seus estudos. Acompanhe na Figura 13 os ícones que compõem a página de cada 

disciplina. 

  

Figura 11: Imagem - Página do Aluno: identificação

Figura 12: Imagem - Página do aluno: disciplinas oferecidas por semestre

CCuurrssoo  ddee  CCiiêênncciiaass  
BBiioollóóggiiccaass  

DDiisscciipplliinnaass  ddoo  
CCuurrssoo  

AAcceessssoo  aa  uummaa  ddaass  
ddiisscciipplliinnaass  qquuee  eessttáá  

ccuurrssaannddoo  

ssss

http://www.ead.upe.br/
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Figura 13: Imagem – Um exemplo: Página Principal de uma das disciplinas do curso 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2009] 

Nos cursos da modalidade a distância da UPE os materiais elaborados pelo professor 

referem-se ao plano da disciplina, fascículos, chat, fóruns, videoconferência, WebQuest e 

avaliações presenciais. Descreveremos em linhas gerais as funções de cada um desses 

recursos no AVA da UPE. 

I - Plano da disciplina – representa o planejamento do professor para as atividades que 

serão realizadas durante sua disciplina com orientação detalhada sobre como o aluno deve 

realizar seus estudos por meio dos materiais impressos e online. 

O Plano da disciplina é composto por: programa da disciplina; agenda da disciplina 

(cronograma); plano de videoconferência; plano dos fóruns; plano de webQuest com suas 

respectivas chaves de correção e o plano de avaliação presencial com seus respectivos 

gabaritos.  

Esses planos são analisados pela Coordenação Pedagógica do Nead/UPE para 

reorientações necessárias e possíveis modificações numa etapa interna ao núcleo e ainda não 

tornada acessível ao público. Após análise por essa coordenação esses materiais são lançados 

no Nead/UPE e ficam a disposição dos alunos como ferramentas pedagógicas que conduzem e 

orientam o processo de aprendizagem e avaliação dos mesmos, conforme aparece na Figura 

13. 

II – O Fascículo – material impresso para o estudo do aluno que contém todo o 

conteúdo trabalhado na disciplina. A estruturação e a organização dos fascículos seguem 

alguns critérios básicos definidos pelo Nead/UPE que devem ser considerados pelos 

professores na sistematização desse material. Tais critérios correspondem necessariamente à 

Um exemplo: Página Principal de uma das disciplinas do curso

Principal 

Apresentação da 

Disciplina 

Conteúdos 

Fóruns 

WebQuest 

Provas 

Videoconferências 
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quantidade de páginas que os fascículos devem ter e a distribuição da Carga Horária em 

relação à organização dos conteúdos. 

Com relação à quantidade de páginas por fascículo, é orientado que para cada 15h, 

esse material deve constar de 10 e 15 páginas, com imagens, figuras e tabelas. A distribuição 

de Carga Horária em relação à organização dos conteúdos é um fator importante, uma vez que 

o aluno da educação a distância utiliza a carga horária que foi definida para os conteúdos 

específicos na organização e administração de seus estudos com flexibilidade e autonomia.  

Segue, no Quadro 14, um exemplo da distribuição dos conteúdos ao longo de um 

semestre com a indicação da carga horária necessária para o desenvolvimento dos conteúdos 

de uma das disciplinas do curso.  

Nas primeiras páginas dos fascículos constam informações sobre a ementa da 

disciplina, carga horária, objetivo geral e apresentação da disciplina. Os objetivos específicos 

são apresentados a cada temática de estudo, obedecendo à carga horária preestabelecida de 

15h para cada uma.  

TTeemmááttiiccaass  //  CCHH  TToottaall  CCoonntteeúúddooss  CCaarrggaa  HHoorráárriiaa  

1. Objeto e conceito da 

Didática. As dimensões do 

processo de Ensino-

aprendizagem 

15 h/a 

1.1. Histórico e conceito da Didática 

1.2. Objeto de estudo da Didática 

1.3. As dimensões do processo de ensino-

aprendizagem (ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar) 

4h/a 

4h/a 

7h/a 

2. A Didática e os processo 

de ensino na relação com a 

aprendizagem nas diversas 

concepções pedagógicas e 

de conhecimento. 

15 h/a 

2.1. Tendências Pedagógicas: o paradigma 

emergente e a prática pedagógica 

2.2. Tendências na perspectiva da 

reprodução do conhecimento 

2.3. Tendências na perspectiva da 

construção do conhecimento 

5h/a 

5h/a 

5h/a 

3. Modalidades: planos de 

ensino, de unidade, de aula e 

projetos de trabalho com 

temas transversais. 

15 h/a 

3.1. O Plano Nacional de Educação e sua 

relação com o projeto escolar 

3.2. O Projeto Político Pedagógico da 

escola 

3.3. Planejamento anual interdisciplinar 

5h/a 

5h/a 

5h/a 

4. O planejamento, a 

avaliação e o ensino-

aprendizagem enquanto 

uma práxis educativa, 

pedagógica e sócio-

cultural integrada. 

15 h/a 

4.1. A integração dos componentes 

curriculares (objetivos, conteúdos, 

metodologias/atividades/meios e 

procedimentos avaliativos). 

4.2. Planejamento de aula (objetivos, 

conteúdos, 

Metodologias/atividades/meio) 

4.3. Planejamento de aula (procedimentos 

avaliativos 

5h/a 

5h/a 

5h/a 

Quadro 14: Distribuição dos conteúdos: exemplo de uma disciplina com Carga Horária de 60h 

Fonte: Referenciais para Elaboração de Material didático na EAD. (2009) 
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Ressaltamos que cada temática de estudo que apresentamos no Quadro 14 corresponde 

a um fascículo. Assim, por exemplo, se a disciplina possui carga horária de 60h, o aluno 

receberá quatro fascículos em um só volume de material impresso. Esclarecemos que a 

denominação fascículo corresponde aos capítulos que compõem o volume do material 

impresso. 

Os conteúdos específicos de cada disciplina são apresentados com clareza e de forma 

problematizadora instigando o aluno a refletir para construir o conhecimento. Todos os 

fascículos das disciplinas, por semestre, também são disponíveis no formato PDF na página 

principal de cada disciplina do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Nead/UPE no 

ícone “conteúdos” (Figura 13, página 98).  

Reforçamos que esse material é disponibilizado ao aluno também na forma impressa. 

O Nead/UPE envia para os Pólos Presenciais todos os fascículos impressos que são 

distribuídos aos alunos pelas tutoras. 

Ao longo de cada temática de estudo são propostas atividades que estimulam o aluno a 

estudar e aperfeiçoar sua aprendizagem. As respostas dessas atividades não precisam ser 

apresentadas no ambiente virtual e não são atividades avaliativas.  

De acordo com os Referenciais para elaboração de material didático na EAD (2009, p. 

12), “as atividades que constam nos fascículos servem como atividades metacognitivas que 

façam o aluno refletir sobre o que sabe e amplie sua compreensão dos fascículos por meio de 

retomadas leituras ampliando aprendizagens”.  

Além disso, uma lista de referências é indicada, entre obras literárias, filmes, sites e 

outras fontes para aprimoramento da aprendizagem do aluno. O formato dos fascículos 

elaborados pelo Nead/UPE apresenta as seguintes características no padrão B5 (JIS) – 18,2cm 

x 25,7 e seu volume, ou número de página, é variável a cada disciplina. Veja a Figura 14: 

 
Figura 14: Foto - Ferramenta pedagógica - Fascículo impressos 

Fonte: Evanize Rodrigues (2010) 



CONHECENDO O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS A DISTÂNCIA - UPE 102 

 

III – Agenda da disciplina20 – cada disciplina do curso elabora sua agenda 

apresentando todo o planejamento para o semestre letivo. A agenda é composta de elementos 

essenciais que orientam os alunos na execução das atividades propostas e mantém a 

interatividade no ambiente virtual.  

Nela deve constar a apresentação da disciplina, os temas que serão desenvolvidos nos 

fóruns temáticos, as atividades que serão realizadas na WebQuest e informações relacionadas 

às avaliações presenciais. Por meio da agenda da disciplina o aluno fica informado da 

quantidade de fóruns temáticos e dos períodos que serão disponibilizados no ambiente virtual 

e na efetivação das avaliações presenciais.  

O aluno tem acesso à agenda ao entrar na página de cada disciplina que está cursando 

e escolher a opção “Apresentação” (Figura 15) surge, então, uma nova página representada 

pela agenda da disciplina. 

Segue uma imagem da página do ícone Agenda21 da Disciplina. 

Figura 15: Imagem – Ferramenta pedagógica: Agenda da disciplina de uma das disciplinas do curso 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2009)] 

  

                                                           
20 No Anexo K está disponível o modelo da Agenda da Disciplina utilizado pelo Nead/UPE. 
21

 As imagens referentes a agenda da disciplina, fóruns, WebQuest, videoconferência e avaliações 
presenciais foram obtidas da página da Tutora 3 TRC do Pólo Presencial da UEPB. 

Figura 15: Imagem – Ferramenta pedagógica: Agenda da disciplina de uma das disciplinas do curso

AAggeennddaa  

AApprreesseennttaaççããoo  

http://www.ead.upe.br/
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IV – Fórum – meio de comunicação assíncrona, pois não é necessário todos estarem 

ao mesmo tempo debatendo determinado tema. Essa característica permite um tempo maior 

para análise das questões propostas e reflexão das próprias intervenções, segundo os 

Referenciais de Elaboração de Material Didático para EAD (2009). O fórum tem como função 

gerar uma discussão interativa entre alunos e alunos, alunos e professores favorecendo a 

aprendizagem colaborativa.  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem da UPE há disponível três tipos de fóruns: 

Forúm Temático; Fórum dos Estudantes; e Fórum Tira dúvidas. 

a) Fórum Temático – utilizado pelos professores para desenvolver um tema específico 

de sua disciplina. Nesse fórum há uma interação maior entre aluno e professor.  

O professor ao criar um tema para discussão deve apresentá-lo de maneira 

contextualizada e interdisciplinar tornando-o mais atraente e significativo para os alunos. 

Problematizar o tema, encorajando o aluno, contribui no desenvolvimento de sua competência 

argumentativa. Nesse intento é imprescindível o feedback do professor instigando o aluno a 

sistematizar com maior convicção suas idéias e opiniões em vista à consolidar sua 

aprendizagem. 

A estrutura do fórum temático compõe-se da problematização do tema para discussão, 

da indicação de referências bibliográficas para fundamentação dos argumentos suscitados e 

dos critérios de avaliação que são considerados para avaliação da aprendizagem dos alunos 

nesta atividade. 

O professor ao realizar o plano de Fórum Temático (ANEXO L) precisa definir quatro 

fóruns para desenvolver ao longo do semestre a cada 15 horas de estudo dos fascículos, ou 

seja, apresentar um tema para o fórum de discussão a cada quatro semanas.  

O aluno tem acesso aos fóruns temáticos das disciplinas que está cursando no 

momento que entra na página de cada uma delas, como indicado na Figura 16.  
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Figura 16: Imagem – Página Principal de uma disciplina: Fóruns 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2009)] 

 

Ao clicar no ícone “Fóruns” de qualquer disciplina do curso aparecerá uma nova 

janela com um link para o Fórum Temático que está ativo no ambiente virtual.  

Na Figura 17 temos a relação de todos os fóruns realizados por uma determinada 

disciplina ao longo de um semestre, no entanto, esclarecemos que os fóruns vão sendo 

lançados à medida que as temáticas de estudo, estabelecidas nos fascículos, estão sendo 

desenvolvidas.  

Chamamos a atenção que por esta página o aluno também tem acesso ao Fórum Tira 

dúvida. 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Imagem Página Principal de uma disciplina: Fóruns

FFóórruunnss  

http://www.ead.upe.br/
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Figura 17: Imagem – Ferramenta pedagógica: Fóruns Temáticos 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2009)]. 

 

A próxima Figura 18 traz um exemplo de como o Fórum Temático é lançado no AVA 
instigando o aluno a pesquisar, ler e opinar. 

Figura 18: Imagem – Fórum Temático: um exemplo 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010) 

  

instigando o aluno a pesquisar, ler e opinar.

Figura 18: Imagem Fórum Temático: um exemplo

Figura 17: Imagem – Ferramenta pedagógica: Fóruns Temáticos

FFóórruunnss  

TTeemmááttiiccooss  

rreeaalliizzaaddooss  

nnuumm  sseemmeessttrree  

eemm  uummaa  ddaass  

ddiisscciipplliinnaass  ddoo  

ccuurrssoo..  

FFóórruumm  TTiirraa--ddúúvviiddaass  

http://www.ead.upe.br/
http://www.ead.upe.br/
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O fórum além de uma ferramenta interativa é também um instrumento de avaliação 

somativa no curso. Ele possibilita conhecer se os alunos estão compreendendo os conteúdos 

trabalhados. Nesse propósito é atribuída uma escala de valores de zero a dez para a 

participação ou contribuição dos alunos nas discussões dos temas dos fóruns com base nos 

critérios de avaliação estabelecidos pelos professores. 

b) Fórum dos Estudantes – destinado para expor opiniões sobre as situações 

acadêmicas vivenciadas no curso, críticas, sugestões, bem como para lazer e relaxamento. 

Neste espaço se encontram todos os usuários do Nead/UPE, todavia os alunos são os que mais 

freqüentam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Fórum de Estudantes 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

  

FFóórruumm  ddooss  EEssttuuddaanntteess  

http://www.ead.upe.br/
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c) Fórum Tira dúvidas – constitui um espaço reservado para os alunos comunicarem 

suas dúvidas, especialmente, aquelas referentes aos conteúdos das disciplinas.  

 

Figura 20: Imagem – Ferramenta pedagógica: Fórum Tira Dúvidas 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)]. 

V – WebQuest – O conceito de WebQuest (WQ)22 foi criado em 1995 pelo professor 

Bernie Dodge da Universidade Estadual da Califórnia  (EUA). Constitui uma metodologia 

que possibilita a interação com conteúdos educacionais, caracterizada por uma atividade 

investigativa onde as informações com as quais os alunos interagem provém da Internet 

(BARROS, 2010). Essa estratégia de aprendizagem é proposta pelo professor, que expõe uma 

situação problema a ser debatida pelos alunos reunidos em grupos, mas nada impede que seja 

organizada uma WQ individual. 

 

                                                           
22

 O Programa educativo utilizado para criar WebQuest é denominado PHPWebQest. Este programa 
foi criado pelo Professor Espanhol Antônio Temprano, segundo informações contidas no site 
www.webeduc.mec.br/webquest/index.php. Acesso em 10 fev. 2010. 

http://www.ead.upe.br/
http://www.webeduc.mec.br/webquest/index.php
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A WQ é constituída de seis sessões, a saber
23

: 

 Introdução – informa o objetivo da atividade. 

 Tarefa – apresenta o que realmente o aluno irá desenvolver (pesquisa, 

maquete, artigo, projeto e etc.). 

 Processo – indica todos os passos que o aluno deve seguir para realização 

da WebQuest. 

 Avaliação – apresenta os critérios de avaliação adotados para avaliar o 

aluno e especifica se a avaliação será individual ou em grupo. 

 Conclusões – comunica o resultado que se espera do aluno 

 Créditos ou Referências – são os materiais utilizados para elaboração da 

atividade (vídeos, textos, e outros recursos) e as fontes de pesquisa para o 

aluno (sites,livros, textos, filmes, entrevistas, etc.) 

A WQ representa uma metodologia de ensino e de aprendizagem adotada pela UPE. 

Por meio dela pretende-se desenvolver no aluno habilidades cognitivas e praxiológicas haja 

vista a aprendizagem significativa. 

 O professor vinculado ao Nead/UPE elabora duas WQ por semestre letivo com suas 

respectivas chaves de correção, uma vez que essa atividade é avaliada pelo tutor. Os tutores 

necessitam da chave de correção para tomar conhecimento dos critérios avaliativos 

estabelecidos para avaliar o desempenho dos alunos nessa atividade. Para tanto, faz necessário 

deixar claro as habilidades que se espera que os alunos desenvolvam e os conteúdos que 

devem ser contemplados, conforme os Referenciais para Elaboração de Material Didático na 

EAD (2009). 

O trabalho com a WQ favorece, portanto, ao desenvolvimento das habilidades do 

conhecer (aprender a aprender); ao trabalho de autoria do professor; além de incentivar a 

criatividade deste e dos alunos; e oportunizar o compartilhamento dos saberes pedagógicos, 

pois é uma ferramenta aberta de cooperação e intercâmbio docente (BARROS, 2010). 

As Figuras 21 e 22 representam a página da WebQuest a qual os alunos têm acesso 

para desenvolver atividades a distância propostas por cada disciplina.  

  

                                                           
23

 No ANEXO M está disponível um modelo de planejamento para WebQuest. 
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Figura 21: Imagem – Ferramenta pedagógica - Página principal: WebQuest 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

 

A Figura 22 traz todos os elementos que constituem a WebQuest. Ao clicar em cada 

um o aluno vai sendo orientado para a realização da atividade desenvolvendo sua 

aprendizagem. Está em destaque nesta figura apenas a Introdução da WebQuest. 

  

EEssttee  ííccoonnee  ddáá  aacceessssoo  àà  ppáággiinnaa  iinniicciiaall  

ddaa  WWeebbQQuueesstt  oonnddee  ccoonnssttaamm  aass  

aattiivviiddaaddeess  aa  sseerreemm  ddeesseennvvoollvviiddaass..  

SSaalliieennttaammooss  qquuee  aass  WWeebbQQuueesstt  vvããoo  

sseennddoo  ddiissppoonniibbiilliizzaaddaass  ddee  aaccoorrddoo  

ccoomm  ooss  ccoonntteeúúddooss    eessppeeccííffiiccooss  qquuee  

ssããoo  ddeesseennvvoollvviiddooss  eemm  ccaaddaa  

ddiisscciipplliinnaass..  

dduussccuuookkbbaaddeesseennvvoollvviiddooss  

OO  aalluunnoo  aaoo  cclliiccaarr  nneessttaa  

aattiivviiddaaddee,,  ““11ªª  

WWeebbQQuueesstt””,,  eellee  tteerráá  àà  

ddiissppoossiiççããoo  ttooddaass  aass  

iinnffoorrmmaaççõõeess  

nneecceessssáárriiaass    àà  

rreeaalliizzaaççããoo  ddaa  aattiivviiddaaddee..  

WWeebbQQuueesstt  

http://www.ead.upe.br/
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Figura 22: Imagem – Ferramenta pedagógica -  WebQuest: Introdução 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

 

Com todas as informações e orientações apresentadas na WebQuest o aluno tem 

condições de, a distância, desenvolver a atividade com autonomia, dedicação, criatividade e 

estímulo.  

Geralmente ao concluir as atividades propostas nesta metodologia os alunos se reúnem 

no Pólo de Apoio Presencial para comunicar suas aprendizagens mediante o desenvolvimento 

do que foi solicitado. São os alunos que moram mais próximos do Pólo que participam desses 

momentos. Os alunos que moram distante, geralmente realizam esses momentos nos dias das 

avaliações presenciais.  

É conveniente ressaltar que durante o processo de desenvolvimento das atividades da 

WebQuest os alunos freqüentemente, seja online ou presencialmente, solicitam orientações 

das tutoras para dirimir dúvidas e prosseguir nos estudos antes de enviar a tarefa pelo AVA. 

  

EElleemmeennttooss  qquuee  ccoonnssttiittuueemm  aa  WWeebbQQuueesstt..

OO  pprrooffeessssoorr  eeddiittaa  ee  ffaazz  

aalltteerraaççõõeess  qquuaannddoo  nneecceessssáárriioo..  
EEddiittaarr  

http://www.ead.upe.br/
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No ícone “Enviar Tarefa” o aluno anexa o seu arquivo seguindo o mesmo 

procedimento que utilizamos para anexar arquivos por e-mail. As tutoras têm acesso a essas 

atividades e fazem a correção conforme orientação prestada pelo professor da disciplina por 

meio da chave de correção. 

Figura 23: Imagem – Ferramenta pedagógica - WebQuest : Enviar Tarefa 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

 

Na avaliação da atividade da WebQuest as tutoras seguem os critérios avaliativos que 

são apresentados pelo professor da disciplina. Os alunos também por meio do ícone “Critérios 

de Avaliação”, presente na página inicial da WebQuest, são conhecedores dos critérios que 

devem observar para desenvolver a atividade e atender os objetivos referentes à avaliação.  

Em se tratando da avaliação somativa da aprendizagem as atividades realizadas nesta 

metodologia têm peso de 80%, complementando com 20% referente à participação e à 

contribuição dos alunos nos Fóruns Temáticos. 

 

Figura 23: Imagem Ferramenta pedagógica WebQuest : Enviar Tarefa

IInnffoorrmmaa  aass  aattiivviiddaaddeess  

qquuee  jjáá  ffoorraamm  eennvviiaaddaass..  
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aattiivviiddaaddee..  

ÉÉ  nneessssaa  ppáággiinnaa  qquuee  oo  

aalluunnoo  ppooddee  aanneexxaarr  

ssuuaa  aattiivviiddaaddee  ppaarraa  

aavvaalliiaaççããoo..  

EEnnvviiaarr  TTaarreeffaa  

http://www.ead.upe.br/
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VI – Videoconferência – é uma ferramenta pedagógica que permite a comunicação 

interativa entre um grupo de pessoas ou de pessoa a pessoa. O potencial desse recurso se 

mostra na possibilidade de em tempo real diversos alunos de lugares distintos poderem ver, 

ouvir e falar simultaneamente por meio de um sistema de áudio e vídeo. 

A videoconferência permite uma maior aproximação professor e aluno e diminui a 

lacuna da falta do professor face a face, característica ainda requisitada na modalidade de 

ensino a distância. Os alunos sentem falta de se relacionar presencialmente com o professor. 

Nos cursos, na modalidade a distância, da UPE os professores são orientados a 

planejar e realizar videoconferências
24

 de acordo com os seguintes tipos: 

a) Videoconferência de abertura – representada como um clip-aula, onde o professor 

em 10 minutos, em média, faz uma apresentação estimuladora da disciplina e do primeiro 

conteúdo a ser desenvolvido, fazendo uso de imagens, figuras ou outros recursos para ilustrar 

a aula. 

b) Videoconferência “tira dúvidas” –  o principal objetivo é esclarecer dúvidas dos 

alunos sobre os conteúdos da disciplina. O tempo médio para esse tipo de videoconferência é 

de 30 minutos. 

c) Videoconferência para palestras ou seminários – pode ser utilizada de várias 

formas. Na realização de palestras para os alunos por um professor convidado; em seminários 

com os alunos sobre temas pré-estabelecidos e em debates com os alunos sobre conteúdos 

específicos da disciplina ou outros temas escolhidos com antecedência 

Dependendo do planejamento feito para este tipo de videoconferência o tempo 

estimado para realização é de 50 minutos. 

A videoconferência no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância da 

UPE é uma ferramenta inovadora em fase de adaptação e experimentação. As 

Videoconferências que já foram realizadas no Pólo de Apoio Presencial da UEPB abrangeram 

finalidades como a apresentação da ferramenta pedagógica, um ensaio da sua funcionalidade e 

encontros para tirar dúvidas referentes a conteúdos disciplinares. 

Geralmente as videoconferências são solicitadas pelos alunos quando surgem dúvidas 

nos conteúdos disciplinares. Estes comunicam às tutoras que entram em contato com o(a) 

professor(a) da disciplina e agenda o dia da videoconferência que deve ser realizada aos 

sábados dirigidas ao Pólo de Apoio Presencial, com o auxílio de um profissional que fornece 

o suporte técnico necessário para o funcionamento eficaz.  

                                                           
24

 No ANEXO N está disponível o modelo de planejamento da videoconferência. 
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Paulatinamente o referido curso vem enriquecendo as estratégias pedagógicas 

subsidiando os alunos com ferramentas tecnológicas/pedagógicas para proporcionar um 

aprendizado consistente e significativo. 

VII – Avaliação presencial – A coordenação pedagógica do Nead/UPE orienta os 

professores para a elaboração das avaliações presenciais a serem realizadas nos cursos a 

distância da UPE. Essas orientações se fundam na compreensão do papel dessas atividades no 

processo de avaliação contínua do aluno.  

Sendo obrigatória para a modalidade de EAD, as avaliações presenciais têm um 

“peso” maior em detrimento às outras atividades avaliativas que as disciplinas realizam, 

todavia não se isenta de ser concebida como uma parte do todo na verificação da 

aprendizagem dos alunos, segundo os Referenciais para Elaboração do Material Didático na 

EAD (2009).  

As avaliações presenciais são do tipo objetivas e devem trazer questões reflexivas e 

contextualizadas. Seus enunciados devem ser claros e articulados com as alternativas de 

resposta. A estrutura dessas avaliações se compõe de 05 a 10 questões de múltipla escolha, 

com alternativas de A a E e não devem conter alternativas do tipo NDA (nenhuma das 

alternativas). 

O semestre letivo é dividido em duas unidades que correspondem aproximadamente à 

metade desse período. Então, a cada unidade do semestre letivo são realizadas duas avaliações 

presenciais. A primeira avaliação ocorrerá na oitava semana do semestre, e a segunda na 

décima sexta semana.  

O professor precisa elaborar cinco avaliações, sendo: duas para cada unidade; uma 

para a segunda chamada das avaliações das unidades; uma prova final; e uma segunda 

chamada da prova final, de acordo com o regimento de avaliação da UPE. Todas essas 

avaliações são construídas e preparadas com seus respectivos gabaritos no tempo do seu 

planejamento. 

As avaliações presenciais são aplicadas pelas tutoras aos domingos no Pólo de Apoio 

Presencial no horário entre 8h às 12h. O procedimento de realização dessas provas acontece 

em dois momentos:  

1º. Os alunos recebem a avaliação impressa numa sala de aula onde irão resolver as 

questões das avaliações. A Figura 24 apresenta os alunos no momento da avaliação 

presencial. 
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Figura 24: Foto - Alunos realizando avaliações presenciais 
Fonte: Evanize Rodrigues (2010) 

2º. Após concluírem a prova os alunos seguem para o laboratório de informática onde 

irão responder online as avaliações que realizaram. Os alunos têm acesso às avaliações online 

por meio de uma senha determinada pelo Nead/UPE que fica sob a responsabilidade das 

tutoras. A cada disciplina é solicitada a digitação dessa senha para que a avaliação seja 

disponibilizada para o aluno respondê-la virtualmente. A Figura 25 traz uma imagem dos 

alunos realizando essa etapa da aplicação das avaliações presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 25: Foto - Alunos repassando respostas das Avaliações 
presenciais para o AVA. 

Fonte: Evanize Rodrigues (2010) 
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Segue um exemplo, na Figura 26, da página na qual fica disponível a avaliação 

presencial. 
 

 

Figura 26: Imagem- Acesso Avaliação Presencial 
Fonte: [www.ead.upe.br] /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

 

Pela experiência que tivemos na tutoria do curso em foco consideramos além de todas 

essas ferramentas pedagógicas, outros recursos tecnológicos são usados pelos alunos 

possibilitando alternativas para comunicação e interação que favorecem o enriquecimento da 

sua aprendizagem. Fazemos referências às interfaces de comunicação representada pelo “E-

mail Nead” e pelo bloco de “Mensagens” que se encontram na página inicial de cada usuário 

do Nead/UPE. Veja Figura 27. 

 

 

 

 

  

  

Figura 26: Imagem- Acesso Avaliação Presencial
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Figura 27: Imagem - Interfaces comunicativas: “E-mail Nead” e “Mensagens” 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

 

O E-mail Nead é o email interno do Nead/UPE. Através dele é possível a comunicação 

entre alunos e alunos, alunos e tutores, alunos e professores, tutores e professores e de todos 

com as coordenações do núcleo e destas com todos os participantes do curso.  

Geralmente é usado quando o aluno não quer expor para todos suas inquietações e 

dúvidas, ficando mais à vontade comunicar situações diversas com seus pares, professores 

e/ou tutores usando esse e-mail interno. É utilizado também para comunicar a um grupo de 

alunos, simultaneamente, sobre alguma modificação, solicitação, avisos e outras ações de 

ordem administrativa e pedagógica que surjam ao longo do semestre. Enfim, tem a mesma 

função do email convencional com uma única restrição, só atende as pessoas vinculadas ao 

Nead/UPE.  

Na Figura 28 apresentamos o design da página do e-mail do Nead/UPE com seus 

recursos de comunicação. 

  

Figura 27: Imagem - Interfaces comunicativas: “E-mail Nead” e “Mensagens”

MMeennssaaggeennss  

EEmmaaiill  NNeeaadd  

http://www.ead.upe.br/
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Figura 28: Imagem – Ferramenta pedagógica: E-mail Nead 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

O ícone “Mensagem” é usado para enviar mensagens instantâneas e pequenas. Para 

fazer uso dessa função faz-se necessário cada aluno, como também professores e tutores, 

indicarem as pessoas com as quais se comunicam mais freqüentemente. No caso dos alunos, 

os seus contatos, geralmente, são representados por todos os professores do semestre, a tutora, 

os colegas, administrador do ambiente, coordenadora pedagógica dentre outros.  

Ao acessar a janela Mensagem, você tem a informação dos contatos que estão online e 

dos que não estão. Para os contatos que estão online você pode realizar um bate papo 

simultâneo em tempo real. Esta é uma função importante para esclarecimentos que acontece 

de forma mais ágil, bastando apenas os pares estarem conectados simultaneamente. Caso não 

estejam sincronicamente conectados as mensagens podem ser enviadas e ficam registradas 

para o receptor no seu bloco de Mensagens e podem ser lidas assim que acessar sua página 

virtual. 

  

Figura 28: Imagem Ferramenta pedagógica: E-mail Nead

CCaaiixxaa  ddee  EEnnttrraaddaa  
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http://www.ead.upe.br/
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Figura 29: Imagem - Bloco de mensagens 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

 Por fim, no AVA/UPE o aluno dispõe de acompanhamento e orientações essenciais 

para que desenvolva seus estudos com sucesso de forma flexível e autônoma, compartilhando 

suas descobertas e dificuldades com todos os seus colegas, professores e tutores.  

No entanto, para que essa ação aconteça de forma harmoniosa, sem entraves, é preciso 

evidenciar para o aluno quais são os objetivos de aprendizagem de cada atividade proposta e 

quais os critérios de avaliação adotados para cada atividade avaliativa, além do 

acompanhamento do professor e tutores se consolidar, por meio de feedbacks frequentes, para 

que o aluno possa avançar na construção de sua aprendizagem.  

Além do mais, o AVA do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UPE é 

enriquecido com ferramentas destinadas às ações pedagógicas e educacionais que permitem a 

interatividade entre aluno-ambiente, aluno-professor, aluno-tutor, aluno-aluno, professor-

professor, tutor-tutor, professor-tutor , aluno-tutor-professor e coordenação administrativa e 

pedagógica.  As ferramentas pedagógicas que o compõem permitem a interação entre os pares 

Figura 29: Imagem - Bloco de mensagens

http://www.ead.upe.br/
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e proporcionam o ensino e a realização de pesquisa numa perspectiva cooperativa e 

colaborativa. 

Apresentada a estrutura organizacional e pedagógica do Nead/UPE, temos a 

oportunidade de compreender como o aluno tem acesso ao conhecimento na área de Ciências 

Biológicas, quais as possibilidades de aquisição, organização e acomodação desse 

conhecimento e como é possível o aluno participar desse processo a distância a partir do uso 

das ferramentas pedagógicas que compõem o AVA. Com isso, pretendemos, mostrar o 

cenário no qual o processo de aprendizagem no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

a Distância da UPE acontece. 

Paralelamente a toda a infraestrutura tecnológica que sistematiza o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância o aluno 

também tem acesso a uma infraestrutura física representada pelo Pólo de Apoio Presencial, 

local de referência para o aluno já apresentada no perfil do campo empírico na introdução 

deste trabalho. 

No Pólo diversas situações de aprendizagens acontecem presencialmente sob a 

coordenação da tutoria. As situações de aprendizagens as quais nos referimos e que não foram 

situadas no texto, referem-se às atividades laboratoriais na área de Ciências Biológicas e às 

atividades relacionadas ao uso da biblioteca, ambas organizadas pelos professores e mediadas 

pelo tutor de modo presencial. São atividades que introduzem os alunos na vivência da prática 

científica dos conceitos aprendidos em determinados componentes curriculares e no estudo 

individualizado ou em grupo para ampliação do conhecimento em processo de construção. 

Para tanto o Pólo de Apoio Presencial apresenta uma estrutura física acompanhada do 

apoio do recurso humano que dá suporte ao aluno no desenvolvimento de outros conteúdos de 

aprendizagem, capacidades, habilidades e competências que são necessários numa abordagem 

construtivista, aberta e flexível. 

Apenas a elaboração cuidadosa do material didático para EAD e o acesso do aluno ao 

Pólo de Apoio Presencial não seriam suficientes diante da complexidade que é o processo de 

ensino, aprendizagem e avaliação. É necessário um Projeto Político Pedagógico (PPP) que 

oriente as ações pedagógicas dos professores e demais envolvidos no processo de construção 

do conhecimento nessa modalidade de ensino. No próximo item trataremos do projeto 

pedagógico que o curso em referência elaborou com vista no desenvolvimento da 

aprendizagem dos seus alunos. 
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3.2  PROPOSTA PEDAGÓGICA DO CURSO  

O projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
25

 foi elaborado 

com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas, Parecer 

N.º: CNE/CES 1.301/2001. 

Sua atenção volta-se à especificidade que é conceber um curso na modalidade a 

distância, uma vez que tal concepção exige características próprias que o conduzem na 

escolha diferenciada de seus objetivos, meios, métodos e estratégias para o desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem. 

Firmado no conceito de que “a educação a distância se baseia em um diálogo didático 

mediado entre o professor (instituição) e o estudante que, localizado em espaço diferente 

daquele, aprende de forma independente (cooperativa)” (ARETIO, 2001, p. 41), o projeto 

pedagógico desse curso considera as principais características desta modalidade de ensino 

sintetizadas por ARETIO
26

 (2001, p. 40) 
27

. 

 A quase permanente separação do professor e aluno no espaço e no tempo, 

salvaguardando-se que nesta última variável pode produzir-se também interação 

síncrona. 

 O estudo independente no qual o aluno controla o tempo, espaço, determinados 

ritmos de estudo e, em alguns casos, itinerários, atividades, tempo e avaliação, etc. 

Aspectos que podem complementar-se – ainda que não necessariamente – com as 

possibilidades de interação em encontros presenciais ou eletrônicos que fornecem 

oportunidades para a socialização e a aprendizagem colaborativa. 

 A comunicação mediada de via dupla entre professor e estudante e, em alguns 

casos, destes entre si através de diferentes recursos. 

 O suporte de uma instituição que planeja, projeta, produz materiais, avalia e 

realiza o seguimento e motivação do processo de aprendizagem através da tutoria. 

(Grifo nosso). 

Nesse contexto o aluno é considerado como um sujeito de seu aprendizado o qual 

desenvolverá autonomia e independência em relação ao professor que o orienta no sentido de 

“aprender a aprender e aprender a fazer”, conforme o projeto pedagógico do curso. 

                                                           
25

 Todas as informações apresentadas nesta parte do texto foram obtidas do Projeto do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas a distância Nead/UPE (2005). 
26

 Lorenzo Garcia Aretio é Doutor em Ciências da Educação e Professor titular da Universidad 

Nacional de Educación a Distancia – UNED, da Espanha, Titular da cátedra UNESCO de Educação a Distância. 
27

 Tradução da equipe elaboradora do Projeto de curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a 

distância. 
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 O fato da modalidade de ensino a distância considerar o desenvolvimento 

“individualizado” do aluno mediante a separação do professor e do aluno e seus pares no 

espaço e no tempo não impede a eficácia da construção coletiva do conhecimento como 

referência para o aprender.  

De acordo com o Projeto Pedagógico do curso as tendências mais recentes em EAD 

apontam para a necessidade do estudo colaborativo e/ou cooperativo em resposta à concepção 

da construção do conhecimento. Nesse sentido podemos indicar três aspectos imprescindíveis 

que podem colaborar para esta ação superando o desafio de “tornar viável o coletivo onde a 

marca é individual” como apresenta o PPP do curso em estudo (NEAD/UPE, 2005, p. 4), a 

saber: 

1º. A definição dos materiais didáticos a serem utilizados no processo de construção 

do conhecimento considerando o seu potencial pedagógico e comunicacional para este fim e 

adequando-se à realidade do aluno para a qual o material está sendo elaborado.  

2º. O desenvolvimento da capacidade dialógica que pode ser embasado a partir das 

experiências com o diálogo por meio da escrita online vivenciadas por Amaral (2002) 

utilizando a metodologia dialógica freiriana.  

3º. A presença e a disponibilidade do tutor/orientador que deve proporcionar “um 

espaço de articulação e suporte ao estudo cooperativo, de modo a garantir a construção 

coletiva do conhecimento” conforme enuncia o PPP (NEAD/UPE, 2005, p. 5). 

Para Freire, apud Amaral (2002), o papel fundamental da Educação é promover a 

passagem de uma consciência transitiva ingênua para uma consciência crítica, esta por sua 

vez se desenvolve por meio do diálogo entre sujeitos historicamente situados e uma vez 

adquirida dá poder de “dialogação” (AMARAL, 2002). 

Tendo como principal objetivo a formação de professores para a educação básica com 

ênfase na formação para o ensino de Ciências nos anos finais do ensino fundamental e para o 

ensino de Biologia, no nível médio, o curso em referência tem como meta desenvolver um 

perfil profissional do formando em Ciências Biológicas.  

Nesse intento, vários aspectos são relevantes na aquisição de habilidades para essa 

formação, destacamos alguns dentre vários que são apresentados no projeto pedagógico desse 

curso. Então, o formando de Licenciatura em Ciências Biológicas será: 

  



CONHECENDO O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS A DISTÂNCIA - UPE 122 

 

 Integrador do conhecimento técnico-científico em Biologia à realidade da região 

na qual está inserido. 

 Profissional participante na elaboração e construção da proposta político-

pedagógica da instituição de ensino onde atue, sendo capaz de detectar, interferir e 

colaborar no início e ao longo do processo e nos procedimentos de sua 

implementação. 

 Profissional ético nas relações pedagógicas, didáticas, históricas e filosóficas, 

respeitador dos sincretismos de pensamento nas relações com funcionários, 

educadores, comunidades e instituições de ensino no meio onde atue. 

 Articulador das dimensões epistemológicas, conteudísticas e das didáticas 

específicas, como condição para a docência da Biologia na Educação Básica 

(NEAD/UPE, 2005, p. 6). 

É, portanto, proposta do curso desempenhar uma função educativa que propicie o 

desenvolvimento nos formandos de competências e habilidades tais como: 

 Planejar e desenvolver diferentes experiências didáticas em Biologia nas diversas 

modalidades de ensino. 

 Socializar a produção do saber nos âmbitos educacionais e científicos, 

propiciando a reconstrução do conhecimento. 

 Respeitar e valorizar as diferenças: sociais, individuais, gênero, credos e 

ideologias. 

 Comprometer-se com seu desenvolvimento profissional constante, participando 

de suas entidades de classe e apoiando as lutas referentes à melhoria da qualidade 

educacional. 

 Conhecer e dominar os conteúdos básicos do ensino de Biologia que constituirão 

o objeto da atividade docente, adequando-os às atividades escolares próprias dos 

diferentes níveis e modalidades da educação básica (NEAD/UPE, 2005, p. 7). 

Considera-se que a aprendizagem “é mais efetiva quando é significativa para o aluno, 

quando se alicerça nas relações dialógicas e quando se constitui em uma construção coletiva 

que considera as diferenças de desenvolvimento e as diversidades culturais e sociais” 

(NEAD/UPE, 2005, p. 6). 

A organização da matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas se 

expressa em torno de eixos articuladores do currículo.  

Entende-se por eixos articuladores do currículo um conjunto de pressupostos 

teórico-metodológicos em torno dos quais se organizam os componentes 

curriculares para a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de 

competências e habilidades previstas para a formação profissional e do cidadão 

professor em Ciências Biológicas (NEAD/UPE, 2005, p. 44). 

No Quadro 15 sintetizamos a apresentação desses eixos articuladores para 

compreendermos sua função na proposta curricular do curso em estudo. 
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 Convém destacar que o Eixo Articulador dos diferentes âmbitos do conhecimento 

profissional (Eixo I) organiza os componentes curriculares para contemplar a formação do 

professor de Ciências e Biologia nos seguintes aspectos, de acordo com a Resolução 

CNE/CP1, 2002/Art. 6º§3º: 

 Cultura Geral e Profissional; 

 Conhecimento da Criança, Adolescente e Adulto; 

 Dimensão Cultural, Social, Política e Econômica da Educação; 

 Conteúdos Objeto de Ensino; 

 Conhecimentos Pedagógicos; 

 Conhecimentos advindos da Experiência. 

Informamos a seguir qual o formato de organização desses três componentes 

curriculares por demais relevantes ao longo do curso: as Práticas, os Estágios Supervisionados 

e as Atividades Acadêmicas Científico-Culturais (AACC). 

3.2.1  Formato das Práticas  

Deve permear toda a formação do professor desde o início até a conclusão do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, atingindo 420 horas. Foi sistematizada de acordo com 

  

Eixos articuladores referentes a: 

I – Diferentes âmbitos do conhecimento profissional 

II – Interação e comunicação, bem como do desenvolvimento da autonomia 

intelectual e profissional 

III – Disciplinaridade e interdisciplinaridade 

IV – Formação comum com a formação específica 

V – Conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos filosóficos, 

educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa 

VI – Dimensões teóricas e práticas 

Quadro 15- Eixos Articuladores do Currículo do curso de Ciências Biológicas a distância 

Fonte: Projeto Pedagógico de Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância (2005). 
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as exigências da Resolução CNE/CP 2 de 2002, Artigos. 12 e 13 que prevê: “a prática, na 

matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio,  

desarticulado do restante do curso”. Observe no Quadro 16 a estruturação desse componente 

curricular. 

Prática I – Epistemologia do fazer pedagógico – relação teoria x prática 

Prática II – Papel social da Escola 

Prática III – O saber e o fazer em Ciências Biológicas nos 6º e 7º anos do Ensino 

Fundamental 

Prática IV – O saber e o fazer em Ciências Biológicas nos 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental 

Prática V – O saber e o fazer em Ciências Biológicas no Ensino Médio 

Prática VI – Elaboração temática do projeto de pesquisa 

Prática VII – Elaboração e execução de Projeto de Pesquisa 

Prática VIII – Elaboração do Relatório de conclusão do curso - Monografia 

Quadro 16- Formato das Práticas ao longo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Fonte: Projeto Pedagógico de Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância (2005). 

O trabalho de conclusão de curso, a Monografia, orientado pelo componente curricular 

Prática VIII é caracterizado pela produção escrita individual a partir de uma experiência de 

investigação, análise, interpretação dos dados e apresentação da produção monográfica 

seguindo a normatização para o trabalho científico. São cinco as Linhas de Pesquisa que 

norteiam o trabalho de produção dos alunos, quais sejam: 

1. Ensino das Ciências Biológicas 

2. Didática das Ciências Biológicas 

3. História da Biologia 

4. As Ciências Biológicas na educação de jovens e adultos 

5. Tecnologia da educação em Ciências Biológicas 

3.2.2  Formato do Estágio Supervisionado  

Representa o momento de aprendizagem in loco consolidando a formação profissional 

através da inserção do aluno em escolas de educação básica para vivenciar e refletir a prática 

docente em Ciências e Biologia. 
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PPeerrííooddoo  CCoommppoonneennttee  CCuurrrriiccuullaarr  CCaarrggaa  HHoorráárriiaa  CCrrééddiittooss  

5º 

Estágio Supervisionado I 

Formação de uma concepção crítico-reflexiva em 

Gestão Democrática. 

90 0 - 3 

6º 

Estágio Supervisionado II 

Fundamentação das relações teoria X prática para 

as intervenções pedagógicas. 

90 0 - 3 

7º 
Estágio Supervisionado III 

Intervenção pedagógica no Ensino Fundamental. 
120 0 - 4 

8º 
Estágio Supervisionado IV 

Intervenção pedagógica no Ensino Médio 
120 0 - 4 

TOTAL 420 0 - 14 

Quadro 17 - Sequência Curricular do Estágio Supervisionado 

Fonte: Projeto de Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância (2005). 

Conforme o parágrafo único do Artigo 1º da resolução CNE/CP 2, 2002 apresentado 

no projeto pedagógico do curso em referência “os alunos que exerçam atividade docente 

regular na educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular 

supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas”. 

3.2.3  Formato das Atividades Acadêmicas Científico-Culturais (AACC)  

A proposta do curso de Ciências Biológicas prevê uma carga horária do componente 

curricular AACC de 210 horas definida para cada período.  Essas atividades são 

caracterizadas por percursos diferenciados para aquisição de aprendizagens organizados pelos 

alunos, no intuito de desenvolver competências além das previstas no projeto do curso, ou 

seja, têm por finalidades: 

 Complementar, flexibilizar e enriquecer a formação do graduando do curso de 

Ciências Biológicas; 

 Articular reflexão teórico-crítica com os domínios da prática; 

 Favorecer a trajetória pessoal de profissionalização do aluno; 

 Assegurar a trajetória do graduando respaldado pelo princípio de ética e 

cidadania (NEAD/UPE, 2005, p. 61). 

As atividades acadêmicas para efeito de integralização curricular devem ser 

vivenciadas ao longo de cada período e se ajustarem à proposta do curso cada uma com sua 

respectiva carga horária (NEAAD/UPE, 2005, p. 61):  
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a) Iniciação à pesquisa – 30 h; 
g) Apresentação de trabalhos/pesquisa em 

forma de Seminário/Oficinas – 15h; 

b) Curso de extensão – 30 h; h) Minicurso – horas realizadas; 

c) Monitoria – 30 h; i) Participação em oficinas – horas realizadas; 

d) Estágio extracurricular – 30h; j) Participação em seminário – 15h 

e) Extensão em projetos comunitários, 

instituicionais  e demais atividades afins – 

15h; 

k) Publicação e apresentação de trabalhos em 

eventos – 30h; 

f) Apresentação de trabalhos em eventos 

científicos, relacionados com o curso -

15h; 

l) Participação em encontros, congressos, 

simpósios, conferências – horas 

realizadas. 

Quadro 18 - Atividades Acadêmicas Científico-culturais (AACC) 

Fonte: Projeto de Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a Distância (2005). 

É importante acrescentar que a avaliação do desempenho dos alunos na AACC é 

realizada pelo professor orientador da atividade a partir dos seguintes aspectos: 

a) a formação de competências, habilidades e atitudes; 

b) o compromisso e cumprimento das tarefas; 

c) assiduidade e pontualidade (NEAD/UPE,2005,  p. 62) 

No próximo item descreveremos os principais aspectos do processo de avaliação da 

aprendizagem no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

3.3  Descrição da Avaliação da Aprendizagem no Curso  

A avaliação da aprendizagem do aluno é concebida nesse curso como um processo de 

acompanhamento do aluno em seu aprendizado, muito mais que um método de aferir 

resultados. Consiste em mais um momento de aprendizagem. Neste sentido ele acontece em 

vários momentos e não apenas ao final do período assumindo uma função diagnóstica capaz 

de detectar as necessidades de mudanças pedagógicas e/ou disciplinares em prol da melhoria 

do desempenho da aprendizagem do aluno. 
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Conforme os Referenciais para elaboração de Material Didático na EAD (NEAD/UPE, 

2009), a avaliação que deve ser realizada no curso percebe as funções diagnóstica, contínua, 

formativa e somativa. Nessa dimensão cada disciplina, durante o período letivo, necessita 

avaliar no desempenho do aluno além dos conteúdos de ordem conceitual específico da sua 

área, aspectos relativos à capacidade de articular idéias, argumentar, sintetizar e resolver 

problemas.  

Os tipos de atividades avaliativas realizadas, a clareza dos objetivos de aprendizagem 

determinados para cada uma delas, as ferramentas pedagógicas adotadas para sua realização, 

os critérios de avaliação contemplados e o processo de feedback compreendem fatores 

imprescindíveis para diminuir a ansiedade e a dificuldade que se tem ao avaliar, 

principalmente na modalidade de EAD. O aluno precisa ser comunicado e esclarecido sobre 

esses aspectos para poder desempenhar o seu papel de aprendiz de forma segura e autônoma.  

As funções da avaliação serão suscitadas mediante o tipo de atividade avaliativa 

desempenhada e os critérios estabelecidos para avaliação, conforme nos mostra o Quadro 19 

contido nos Referenciais para elaboração de Material Didático na EAD (NEAD/UPE, 2009) 

que demonstra orientações a serem observadas pelos professores das diversas disciplinas do 

curso no planejamento de suas avaliações. 

Esses Referenciais trazem uma proposta para os critérios de avaliação estabelecidos 

para cada tipo de atividade avaliativa desenvolvida, todavia pode variar dependendo do 

objetivo da atividade proposta por cada disciplina. O Quadro 19 apresenta as principais 

orientações para a elaboração das atividades avaliativas. 

TTiippoo  ddee  

AAttiivviiddaaddeess  
TTiippoo  ddee  AAvvaalliiaaççõõeess  CCrriittéérriiooss  ppaarraa  AAvvaalliiaaççããoo  PPoonnttuuaaççããoo  

Atividade de 

Interação 

(Fórum) 

Avaliação Contínua e 

Formativa 

Avaliação Somativa 

 Capacidade de argumentação; 

 Participação no esclarecimento 

de dúvidas dos colegas; 

 Qualidade e veracidade das 

interações; 

 Apresentação de informações 

importantes para a discussão do 

conteúdo; 

 Uso do conteúdo estudado nas 

interações. 

Até 10 

pontos com 

peso 02 
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Em síntese observamos que as atividades avaliativas realizadas no curso compreendem 

o fórum, a atividade lançada pela WebQuest e as avaliações presenciais. Ressaltamos que a 

pontuação adquirida nas duas primeiras atividades avaliativas apresentadas no QUADRO 19 é 

efetuada constituindo uma das avaliações do semestre letivo.  

O Projeto Pedagógico do curso (2005) apresenta o seguinte sistema de avaliação para 

cada disciplina oferecida, detalhando melhor os aspectos inerentes a avaliação que realiza. 

Sistema de avaliação por disciplina: 

a) Auto-avaliação – exercício que proporcione ao próprio aluno saber do seu 

desempenho. Deve ser aplicado ao final de cada unidade do programa; 

b) Avaliação individual – participação nos Fóruns Temáticos; 

c) Avaliação individual feita pelo tutor presencial – as atividades desenvolvidas na 

metodologia WebQuest  (observa-se o andamento do processo de aprendizagem, o 

empenho e a motivação do aluno); 

d) Avaliação das atividades em grupo orientadas pelo tutor presencial, quando solicitadas 

pelo professor à distância;  

e) Avaliações individuais escritas e presenciais - elaboração e sistematização da 

aprendizagem (duas por período letivo); 

  

 

 

 

 

 

TTiippoo  ddee  

AAttiivviiddaaddeess  
TTiippoo  ddee  AAvvaalliiaaççõõeess  CCrriittéérriiooss  ppaarraa  AAvvaalliiaaççããoo  PPoonnttuuaaççããoo  

Atividades de 

síntese e 

Atividades de 

pesquisa 

(WebQuest) 

Avaliação Contínua e 

Formativa 

Avaliação Somativa 

  Habilidade de organizar e 

estruturar bem o material 

pesquisado; 

 Apresentação de proposições 

em relação à temáticas 

estudada; 

 Capacidade de sistematizar as 

idéias de diversos autores; 

 Capacidade de argumentação; 

 Coesão e coerência das idéias 

no texto; 

 Utilização correta de 

referências. 

Até 10 pontos 

com peso 08. 

Avaliação 

presencial 

(Exames) 

Avaliação Formativa 

Avaliação Somativa 

 Conhecimentos adquiridos em 

relação a conceitos, fatos e 

procedimentos. 

Até 10 pontos 

com peso 10. 

Quadro 19 – Orientações para o planejamento das avaliações 

Fonte: Referenciais para elaboração de Material Didático na EAD (2009) 
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Salientamos que a avaliação final do curso constará de um trabalho monográfico ou 

relato de pesquisa desenvolvido a partir de dados da realidade do aluno. 

As avaliações realizadas pelo tutor são anotadas sob forma de conceitos e depois 

transformadas em notas para a computação da média final do aluno. 

Continuaremos nossa discussão refletindo sobre a prática avaliativa docente 

ressignificando a teoria fundada em experiências de ensino presencial para as experiências em 

cursos de formação docente inicial à distância. Almejamos, pois, a compreensão acerca da 

concepção de avaliação que orienta a prática docente na atividade avaliativa em ambientes 

virtuais de aprendizagem. 

 

  



44    PPRRÁÁTTIICCAA  AAVVAALLIIAATTIIVVAA  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  EENNSSIINNOO  AA  DDIISSTTÂÂNNCCIIAA  

4.1  ASPECTOS GERAIS SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação da aprendizagem constitui um tema complexo e desafiador, 

principalmente quando pensamos numa perspectiva inovadora de avaliação. Isso justifica-se 

pelo fato do ato de avaliar como forma de „medir conhecimentos‟ ainda ocupar um 

considerável espaço nos ambientes de ensino. Herdamos esta prática de experiências seculares 

na educação, que se firmou numa forma de avaliar considerando apenas aspectos possíveis de 

serem observados, mensuráveis e, portanto quantificados.  

Essa temática ganhou ênfase a partir da década de 1960 “em função do avanço da 

reflexão crítica que apontou os enormes estragos da prática classificatória e excludente” 

(VASCONCELOS, 2008, p.11). No Brasil, as conseqüências resultantes desta prática 

apontam para um quadro de fracasso escolar, determinado pelos altos índices de reprovação e 

evasão, bem como pelo baixo nível de qualidade da educação escolar. 

Hoje, ainda em grande escala, prevalecem no nosso cotidiano escolar práticas 

avaliativas, com posturas predominantemente de um ensino tradicional, porém almejam-se 

transformações, em vista às mudanças nos contextos social, econômico, político e tecnológico 

que afetam o contexto educacional e influenciam diretamente no comportamento das pessoas.  

As crianças e jovens de hoje são mais envolvidos com as tecnologias da informação e 

comunicação e, portanto, dotados de habilidades que os transformam em novos leitores e 

expectadores menos passivos diante da emergente realidade repleta de tecnologias que invade 

todos os âmbitos da sociedade. 

Essa característica, portanto, não corresponde à maior parte do contexto educacional 

atual, que em grande parte mantém uma prática reprodutora e classificatória, propagadora de 

informações fechadas, que se dirige a um receptor passivo que tende a acumular tais 

informações acriticamente. Nenhuma criança e jovem pode ser impedido de afirmar o seu 

„jeito de ser e viver‟ em busca de novos conhecimentos e de novas experiências. 

Na nossa discussão queremos manter uma relação constante entre a relação da 

avaliação da aprendizagem com a melhoria na qualidade de ensino. Sendo assim, refletir a 

avaliação numa perspectiva inovadora será o nosso foco principal para que de alguma forma 

possamos trazer contribuições significativas para os profissionais em educação, em especial 

aqueles inseridos na modalidade de EAD. 
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Segundo Hoffmann (2008, p. 13), são muitos os fatores que dificultam a superação de 

práticas tradicionais de avaliação, dentre esses “a crença dos educadores de todos os graus de 

ensino na manutenção da ação avaliativa classificatória como garantia de um ensino de 

qualidade, que resguarde um saber competente dos alunos”.  

Daí o nosso grande desafio, sensibilizar e consolidar no ambiente escolar e 

universitário uma postura inovadora para a vivência do processo de avaliação da 

aprendizagem, instigando o respeito às individualidades e diferenças e a elevação da 

capacidade crítica do sujeito que aprende e, sobretudo que ensina. 

O que é avaliar? O que avaliar? Como avaliar? Quando avaliar? Para que avaliar? 

Estes são questionamentos merecidos de atenção e tentativas de resposta no intento de 

compreender melhor o processo de avaliação da aprendizagem que precisa ser realizado nas 

escolas nos dias atuais. Nesse propósito faz-se necessário dialogar sobre a concepção de 

avaliação compreendendo a visão sobre a avaliação e sua prática dos educadores e demais 

envolvidos no processo avaliativo. 

Para Silva (2008, p. 18), “o domínio sobre essas perguntas colabora para o 

desenvolvimento da autonomia didática dos professores, conduzindo-os a uma sólida 

fundamentação teórica e prática do seu fazer docente e a sua implementação de forma 

consistente, sistemática e intencional”. Além dessas perguntas o autor citado acrescenta “o 

que fazer com os resultados da avaliação?” Questão que não é comumente pensada pelos 

professores que estão envolvidos com uma prática tradicional. 

Nesse aspecto é considerado importante quem e de que maneira será informado aos 

estudantes o resultado da avaliação. Além do mais quem fará uso dos dados globais da 

avaliação e que decisões serão adotadas a respeito, sobretudo na EAD. São proposições de 

grande interesse, pois a partir dos resultados da avaliação, podemos refletir, direcionar, inovar 

e agir (ARETIO, 2002). 

No âmbito da modalidade de educação a distância além dos questionamentos citados 

anteriormente devemos acrescentar: “Quem deve avaliar?” e “Quais instrumentos devemos 

utilizar na avaliação?”. Buscamos nos estudos de Aretio (2002, p. 291-293) contribuições para 

compreendermos esses questionamentos na perspectiva da prática avaliativa realizada em 

cursos a distância.  
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A avaliação, segundo Silva (2008), assume posturas que se ligam ao projeto social que 

abrange a escola. Se a escola optar por um projeto social que siga a lógica do mercado “[...] o 

processo avaliativo assume o papel de localizar os indivíduos nas hierarquias de excelência” 

(PERRENOUD, 1999 apud SILVA, J. 2008. p. 11). Caso opte por um projeto social 

emancipador que busque a humanização do sujeito “o papel da avaliação será de acompanhar 

a relação ensino e aprendizagem para possibilitar as informações necessárias para manter o 

diálogo entre as intervenções dos docentes e dos educandos” (SILVA, 2008, p, 11). 

Para Luckesi (2008) o exercício da avaliação escolar está a serviço de uma pedagogia 

imbuída de uma concepção teórica da educação, que por sua vez, traduz uma concepção 

teórica conservadora da sociedade. Neste sentido, se pretendemos romper os seus limites, 

temos de, “opostamente, colocar a avaliação escolar a serviço de uma pedagogia que entenda 

e esteja preocupado com a educação como mecanismo de transformação social” (LUCKESI, 

2008, p. 28). Essa é uma das idéias que nos instiga a nos aprofundar na temática que ora 

discutimos. 

Em comunhão com as idéias de Hoffmann (2008) nos seus estudos em avaliação, 

também consideramos “urgente e essencial o repensar dessa prática na universidade, pela sua 

condição de formadora dos professores que irão atuar nas escolas” (HOFFMANN, 2008, p. 

109). Essa preocupação toma uma dimensão maior e mais complexa quando nos referimos 

aos cursos de formação docente pela modalidade de educação a distância. Daí a necessidade 

em ampliar os estudos na área, para melhor compreender e atuar nos novos paradigmas 

educacionais. 

Talvez um dos maiores desafios seja a resistência dos professores em conceberem a 

avaliação classificatória como ação única que garante que o aluno aprendeu e que está apto 

para superar as situações competitivas no meio social. Isso demonstra a carência de muitos 

professores perceberem a avaliação numa perspectiva construtivista, inovadora e inclusiva.   

Precisamos compreender que “[...] o sentido da avaliação é de encaminhamento (tomar 

providências) e não de constatação” (HOFFMANN, 2008, p. 102). 

Hoffmann (2008) em seus estudos elucida algumas posturas conservadores que 

demonstram a resistência de professores em inovar a prática avaliativa, quais sejam:  

 O descrédito nas mudanças no processo avaliativo;  

 A própria prática docente que fortalece uma postura tradicional de julgamento de 

resultados e com características reprodutivistas; 

  A falta de disciplina da área de educação na formação didática, nos cursos de 

licenciatura;  
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 O tema avaliação geralmente é discutido rapidamente e apenas no final do curso; 

e  

 O mais agravante é que nossas escolas reproduzem práticas avaliativas 

reprovativas, características de cursos de licenciatura em que a experiência 

vivenciada nessas escolas passa a ser modelo na prática docente.  

A nossa própria experiência em sala de aula e vivência em espaços educativos nos 

revela o quanto esses aspectos estão fortemente associados à nossa própria prática e à de 

muitos docentes. 

Sabemos que essas posturas conservadoras são resquícios de uma concepção 

behaviorista de aprendizagem, que representa a dicotomia entre o ensino e a aprendizagem, 

entre quem ensina e quem aprende, portanto sempre visualiza-se, distingue-se e separa-se 

“alguém que ensina, alguém que aprende” (HOFFMANN, 2008, p. 113). O aluno nesta 

perspectiva é o sujeito inerte que tem por obrigação cumprir as propostas sugeridas por quem 

ensina como, escutar, aprender as informações e executar as tarefas.  

De acordo com Hoffmann (2008, p. 114), “o aluno é o que o professor observa sobre 

ele, fugindo às interpretações subjetivas, coletando dados precisos e o máximo possível 

fidedignos”. O aluno torna-se o objeto de estudo do professor e que por meio de observações 

faz registros daquilo que é mensurável. 

Há, portanto, uma visão de conhecimento distante de considerar uma relação dialógica 

entre quem ensina e quem aprende.  E esta visão é imperativa no Ensino Médio e Superior e 

se manifesta de forma radical na prática avaliativa (HOFFMANN, 2008).  

A avaliação unicamente da aprendizagem e o autoritarismo ainda ocupam o mesmo 

lócus no ato de educar mesclando e direcionando uma prática avaliativa eminentemente 

classificatória. O que nos preocupa é a perpetuação dessa prática nos cursos de formação 

docente, haja vista a resistência dos professores em perceber o autoritarismo inerente a tal 

concepção, como afirma Hoffmann (2008).  

Mesmo diante de tantos estudos e de perspectivas emergentes sobre um novo olhar 

para o processo avaliativo, ainda há um descrédito que engessa a prática docente impedindo 

inovações no campo educacional, além do conformismo de muitos professores em continuar 

exercer uma postura tradicional de educar.  

Hoffmann (2008, p. 114-115) correlacionando o sentido da educação com a prática 

avaliativa numa perspectiva inovadora e aberta acredita que 

Dizer-se que o acompanhamento da produção de conhecimento de um aluno possa 

se dar a partir de dados absolutamente precisos e objetivos, através de instrumentos 
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altamente fidedignos, no meu entender, é negar o verdadeiro sentido da educação, 

pois essa é uma relação entre seres humanos, racionais e afetivos, então implica 

essencialmente a subjetividade dessa aproximação, nos entendimentos e 

desentendimentos advindos dessa relação. Uma relação que exige o diálogo do 

professor e do aluno sobre suas maneiras de compreender o mundo. (Grifo 

nosso) 

Faz-se urgente refletir e fazer gestar nos ambientes escolares uma nova concepção do 

processo ensino e aprendizagem, na qual a avaliação seja considerada uma etapa primordial 

para que novas etapas possam surgir e concretizar-se no cotidiano escolar como ato de 

regulação, de constante reflexão e de tomada de decisão em prol de uma educação como 

prática de transformação social. 

Nessa reflexão, uma mudança na postura dos educadores quanto ao aspecto da 

avaliação da aprendizagem nos remete a “compreender que a aprendizagem pressupõe 

experiências vividas pelos sujeitos o que torna os elementos da ação educativa, únicos e 

individuais em seus entendimentos apesar de sofrerem um mesmo processo educativo” 

(HOFFMANN, 2008, p. 115).  

Fernandes (2009) aponta que os sistemas educacionais estão organizados com base em 

culturas de avaliação diferentes, donde podemos destacar três pontos: o primeiro seria a 

cultura que parte do princípio que todos podem aprender, enfatizando a concepção de uma 

avaliação formativa, destinada a melhorar e a regular sistemática e deliberadamente o ensino e 

a aprendizagem; o segundo seria uma concepção de avaliação com o propósito de classificar, 

certificar e aceitar que há alunos que não aprendem contribuindo para atitudes de 

desmoralização, de repetência e abandono escolar, evidenciando uma avaliação somativa e 

excludente; e um terceiro seria outra cultura que se caracteriza pela articulação das funções da 

avaliação formativa com as da avaliação somativa ou certificativa. 

São muitos os estudos e discussões que se firmam na temática sobre a avaliação da 

aprendizagem buscando novas formas de perceber, nesse processo, diferentes aprendizagens 

que colaborem para uma postura mais ativa e cidadã do aluno. De acordo com Fernandes 

(2009, p. 30) três razões justificam a necessidade de mudança das atuais práticas de avaliação:  

I. Desenvolvimento das teorias da aprendizagem;  

II. Desenvolvimento das teorias do currículo;  

III. Democratização das escolas públicas. Faremos uma breve descrição dessas três 

razões. 
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Em relação ao desenvolvimento das teorias da aprendizagem, entende-se que “a forma 

como a avaliação se organiza e se desenvolve nas salas de aula, nas escolas ou nos sistemas 

educacionais não é independente das concepções que se sustentam acerca da aprendizagem” 

(FERNANDES, 2009, p. 30). Há uma interseção entre os processos de ensinar e avaliar que, 

por conseguinte, não podem ser dicotomizados no ato de educar.  

Enfocaremos dois pontos significativos referentes à concepção de aprendizagem em 

contextos diferenciados. O primeiro corresponde ao processo de aprendizagem munido de 

estímulo-resposta característica das práticas behavioristas dotadas de uma visão limitada e 

redutora do currículo onde,  

[...] as aprendizagem que se desenvolviam tendiam a ser superficiais, pois as práticas 

eram orientadas para o domínio dos elementos constituintes do conceito, da idéia ou 

da teoria em questão, perdendo-se assim a idéia do conjunto e as relações existentes 

entre diferentes conceitos (FERNANDES, 2009, p. 31). 

O segundo ponto emerge das mudanças no campo educacional envolvendo concepções 

inspiradas no cognitivismo, no construtivismo e no socioconstrutivismo. Em linhas gerais, 

trata-se de um processo de aprendizagem não linear, que atende às peculiaridades advindas do 

processo de aprendizagem de cada aluno e, por isso seu desenvolvimento acontece em 

múltiplas direções.  

Desejamos destacar e fazer referência, no entanto, às aprendizagens significativas, 

uma concepção mais relevante de compreender o que é aprender, o que se deve aprender e 

como aprender. 

As aprendizagens significativas, as chamadas aprendizagens com compreensão ou 

aprendizagens profundas, são reflexivas, construídas ativamente pelos alunos e auto-

reguladas. Por isso, eles não são encarados como meros receptores que se limitam a 

“gravar” informação, mas antes como sujeitos ativos na construção de suas 

estruturas de conhecimento. (FERNANDES, 2009, p. 33. Grifo do autor). 

Então, uma prática inovadora para avaliar as aprendizagens, nesse contexto, se firma, 

de acordo com Fernandes (2009) numa avaliação que abranja processos complexos de 

pensamento; que contribua para motivar os alunos na resolução de problemas; que valorize os 

aspectos de natureza socioafetiva e que centre-se nas estratégias metacognitivas utilizadas e 

que sejam usadas pelos alunos devido o seu potencial no desenvolvimento das aprendizagens.  

Isso remete à necessidade de uma prática avaliativa que busque, segundo (FERNANDES, 2009, 

p. 35): 
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a) recorrer a tarefas de avaliação mais abertas e variadas; 

b) diversificar as estratégias, as técnicas e os instrumentos empregados na coleta de 

informação; 

c) desenvolver uma avaliação que informe tão claramente quanto possível acerca do 

que, em cada disciplina, todos os estudantes precisam saber e ser capazes de fazer; e 

d) analisar de forma deliberada e sistemática a informação avaliativa obtida com os 

alunos (FERNANDES, 2009, p. 35). 

Torna-se, portanto, inviável e insuficiente avaliar os alunos em tarefas rotineiras que 

enaltecem a codificação e memorização, quando se percebe a necessidade de superar velhos 

paradigmas em busca de uma prática mais justa, igualitária e significativa tanto para quem 

ensina como para quem aprende. Essa percepção será possível se o ato de avaliar acontecer 

numa relação dialógica, onde a interação é fator primordial para que a interseção entre o 

ensino, a aprendizagem e a avaliação não seja anulada. 

A segunda razão apontada por Fernandes (2009) como justificativa para melhorar as 

práticas avaliativas atuais refere-se ao desenvolvimento das teorias do currículo. Vivenciamos 

grandes transformações econômicas, sociais, políticas, culturais e tecnológicas que 

modificaram e modificam significativamente o modo de vida social das pessoas. Estamos em 

meio a um grau maior de competitividade, de exigência no mercado de trabalho, de 

instabilidade e de insegurança. E, certamente todo esse aparato atinge o campo educacional 

que tende a reproduzir práticas condizentes ao ápice das mudanças que acontecem na 

sociedade.  

Na tentativa de uma adaptação dos sistemas educacionais ao atual contexto político-

econômico e social, são anunciadas pelos governos políticas públicas educacionais 

caracterizadas essencialmente pela  

Introdução de alterações curriculares [...], pela diversificação e flexibilização de 

percursos educativos e formativos, pela aposta na educação e na formação ao longo 

da vida, pela ampliação da escolaridade obrigatória, pela maior autonomia das 

escolas e, simultaneamente, pelo estabelecimento de mecanismos que, centralmente, 

reforcem o controle do currículo e da avaliação por parte do Estado” 

(FERNANDES, 2009, p.36) 

Sabemos que tais mudanças no contexto educacional, de certa forma pressionam os 

sistemas educacionais a uma adaptação aos movimentos econômicos e sociais, buscando 

desenvolver padrões que ajudem na melhoria da qualidade dos serviços educacionais 

prestados aos seus cidadãos, ao passo que instiga nossa reflexão quanto à percepção da 

inadequação de práticas que primem pela memorização de conteúdos e de procedimentos 

rotineiros. 
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Fernandes (2009, p, 36) continua sua discussão alegando que “os jovens de hoje têm 

de estar habilitados com um conjunto de saberes, capacidades e atitudes que lhes permita 

viver integrados nesse tipo de sociedade e ter o necessário espírito crítico em face das 

realidades e dos fenômenos que os rodeiam”. 

Shepard (apud FERNANDES, 2009) apresenta princípios que orientam a chamada 

Visão Reformada do Currículo, uma abrangente visão curricular que integra os contributos 

das teorias construtivistas, cognitivistas e socioculturais das aprendizagens. Segue os 

princípios enunciados por Shepard: 

 Todos os alunos podem aprender; 

 Os conteúdos devem desafiar os alunos e estar orientados para a resolução de 

problemas e para os processos complexos de pensamento; 

 Independentemente da diversidade dos alunos, a igualdade de oportunidades 

deve estar ao real alcance de todos; 

 Todos os alunos são socializados nos “discursos” e nas práticas das chamadas 

disciplinas acadêmicas; 

 Os alunos adotam hábitos de reflexão e atitudes favoráveis ao desenvolvimento 

das aprendizagens; e 

 Os alunos exercem práticas democráticas numa comunidade responsável e 

empenhada (SHEPARD apud FERNANDES, 2009, p. 38-39. Grifo do autor). 

Daí surgem os currículos mais abertos e diversificados destinados a atender grupos 

diferenciados de alunos, “com conteúdos de natureza mais utilitária do que acadêmica e com a 

idéia de que as aprendizagens dos alunos podiam ser medidas objetivamente e com exatidão 

por instrumentos apropriados” (FERNANDES, 2009, p. 38). 

Então, um currículo com esse perfil exige uma avaliação de natureza distinta que 

considere: “a) tarefas desafiadoras para os alunos; b) clara preocupação com os processos e 

com os produtos de aprendizagens; c) seja contínua e integrada no processo de ensino e 

aprendizagem; e d) haja a participação ativa dos alunos no processo de avaliação” 

(FERNANDES, 2009, p. 39). 

Encaminhamos para a terceira razão enunciada por Fernandes para justificar a 

necessidade de mudanças nas práticas atuais de avaliação, a democratização dos sistemas 

educativos. Ele mesmo faz o seguinte questionamento: “Mas o que a necessidade de 

mudarmos e melhorarmos a avaliação das aprendizagens dos alunos tem que ver com a 

democratização dos sistemas educacionais?” (FERNANDES, 2009, p. 40).  

Sabemos que todas as crianças e jovens têm por direito freqüentar uma escola 

democrática, igualitária e justa. Por isso, precisamos estar bem atentos aos serviços 
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educacionais que lhes são prestados. Aqui entra a importância da avaliação nesse contexto, 

pois a forma como ela está organizada nos sistemas educacionais determina 

consideravelmente o estado de motivação e desmotivação dos alunos levando-os ao sucesso 

ou fracasso escolar, ou seja, a avaliação tanto pode orientar o percurso escolar dos alunos 

como pode afastá-los de qualquer percurso, com afirma Fernandes (2009).  

E mais, desta forma é pertinente dialogar sobre a relevância da função avaliativa no 

desenvolvimento de aprendizagens complexas, no desenvolvimento moral e no 

desenvolvimento socioafetivo dos alunos. Amplia-se, portanto, a necessidade de repensar a 

teoria e a prática da avaliação das aprendizagens. 

Não adianta, pois anunciar que todas as crianças e jovens têm o direito de freqüentar a 

escola, mas, mais importante que o direito é o dever de contribuir para o desenvolvimento 

pleno de cada criança e de cada jovem em prol da formação cidadã e conseqüente inclusão 

social, e nesse aspecto a avaliação numa perspectiva inovadora torna-se imprescindível e 

necessária na construção do conhecimento e da identidade cidadã. 

4.2  FORMAS DE COMO AVALIAR A APRENDIZAGEM  

É conveniente, portanto, apresentar nesse momento as formas de avaliação que são 

discutidas e analisadas no campo cognitivo por alguns estudiosos na área. Na verdade, nossa 

intenção é aprofundar nosso conhecimento sobre a avaliação compreendendo qual o melhor 

perfil que possa auxiliar o processo avaliativo na modalidade de educação a distância. Não é 

nossa pretensão julgar o que está certo ou errado, mas buscar fundamento teórico e 

consistente que dê suporte à prática avaliativa dos docentes envolvidos nesta modalidade de 

ensino, especialmente num curso de formação docente a nível superior. 

Trazemos para esta reflexão, Hoffmann (2007), Luckesi (2008), Vasconcelos (2008), 

Fernandes (2009), Silva M. (2006) e Aretio (2002). Apresentaremos sinteticamente qual a 

percepção de avaliação que cada um desses autores tem e suas contribuições para uma 

inovação na prática avaliativa dos docentes nos dias atuais, tanto nas escolas quanto nas 

universidades. 

Hoffmann (2008) defende a avaliação numa perspectiva mediadora, cuja ação se volta 

para a análise teórica das várias manifestações dos alunos em situações de aprendizagem, 

considerando a subjetividade do aluno fator determinante na elaboração de atividades 

avaliativas e na sua condução.  
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Nessa perspectiva o conhecimento prévio é levado em conta no processo de 

aprendizagem e as diferenças individuais são respeitadas e valorizadas no processo gradual da 

construção do conhecimento. Numa avaliação mediadora pretende-se “essencialmente, opor-

se ao modelo do “ „transmitir-verificar-registrar‟ e evoluir no sentido de uma ação reflexiva e 

desafiadora do educador [...]” (HOFMANN, 2008, p. 16).  

Esta ação se caracteriza numa relação dialógica entre professor e aluno, favorecendo a 

opinião alheia, a troca de idéias, a descoberta de diferentes modos de pensar e a reorganização 

do saber, num processo constante de construção e de superação de saberes para a 

compreensão da realidade. Ou seja, a associação dos contributos “[...] Ação, movimento, 

provocação, na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa” 

(HOFMANN, 2008, p. 16). E mais, o princípio maior de uma postura avaliativa mediadora é 

encaminhar-se da reflexão à ação. 

Fernandes (2009, p. 59) sublinha a avaliação formativa alternativa definindo-a como 

“um processo eminentemente pedagógico, plenamente integrado ao ensino e à aprendizagem, 

deliberado, interativo, cuja principal função é a de regular e de melhorar as aprendizagens dos 

alunos”. Destaca o desenvolvimento de competências de domínio cognitivo e metacognitivo, 

como maneira do aluno conseguir aprender melhor. 

Nesse processo o papel do professor e do aluno torna-se imprescindível, uma vez que 

ambos têm responsabilidades distintas em prol do desenvolvimento significativo do processo 

de ensino e de aprendizagem. Vejamos como o autor descreve as responsabilidades dos 

professores e dos alunos. Aos docentes caberia: 

 Organizar o processo de ensino; 

 Propor tarefas apropriadas aos alunos; 

 Definir prévia e claramente os propósitos e a natureza do processo de ensino e de 

avaliação. 

 Diferenciar suas estratégias; 

 Utilizar um sistema permanente e inteligente de feedback que apóie efetivamente 

os alunos na regulação de suas aprendizagens; 

 Ajustar sistematicamente o ensino de acordo com as necessidades; e 

 Criar um adequado clima de comunicação interativa entre os alunos e entre estes 

e os professores. (FERNANDES, 2009, 59) 

Enquanto que os discentes devem incumbir-se de: 

 Participar ativamente nos processos de aprendizagens e de avaliação; 

 Desenvolver as tarefas que lhes são propostas pelos professores; 

 Utilizar o feedback que lhes é fornecido pelos professores para regularem suas 

aprendizagens; 

 Analisar seu próprio trabalho mediante seus processos metacognitivos e da auto-

avaliação; 
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 Regular suas aprendizagens tendo em conta os resultados da auto-avaliação e de 

seus recursos cognitivos e metacognitivos; 

 Partilhar seu trabalho, suas dificuldades e seus sucessos com o professor e com 

os colegas; e 

 Organizar seu próprio processo de aprendizagem. (FERNANDES, 2009, p. 59-

60) 

Apresentamos na íntegra as responsabilidades desses atores no ato de educar, pois, 

mesmo sendo referenciado para o ensino presencial, podemos tranquilamente fazer uma 

transposição dessas responsabilidades para os professores e alunos inseridos na modalidade de 

educação à distância. Inclusive, na lista apresentada acima, sublinhamos aspectos que são 

imprescindíveis ao processo de ensino e aprendizagem a distância, como a comunicação, a 

interação, o feedback dentre outros aspectos necessários ao desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa.  

Ao destacar os papéis dos professores e dos alunos, não estamos desconsiderando os 

demais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, mas fazendo menção com base ao 

que dispomos no texto do referido autor. Obviamente no propósito do nosso trabalho 

poderíamos acrescentar as responsabilidades do tutor, sobre as quais já comentamos no 

capítulo anterior. 

Ao compreendermos o significado do ato de educar, não queremos dicotomizar o 

ensino presencial e o ensino a distância, uma vez que entendemos que o sentido de educação é 

absolutamente o mesmo independente da modalidade de ensino, pois tanto presencialmente 

como a distância temos sujeitos em ação construindo conhecimentos visando a emancipação 

humana e a  tomada de decisões como fatores indispensáveis ao processo de transformação da 

prática social. Essa responsabilidade independe da modalidade de ensino, se presencial ou à 

distância, e necessariamente é dever político-social realizar sua função primando pela 

qualidade de ensino e da formação cidadã. 

Vasconcelos (2008) tece uma reflexão sobre as mudanças na prática avaliativa, numa 

perspectiva de uma práxis transformadora. Para ele, mudar a avaliação exige mudar a postura 

sob o ponto de vista da concepção e da prática e, neste sentido “por um processo de 

aproximações sucessivas, construir uma práxis transformadora” (VASCONCELOS, 2008, p. 

25) . A práxis, como ele afirma, é uma atividade específica do ser humano, é uma articulação 

viva entre a ação e a reflexão que constitui o esforço de transformação da realidade. 
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Figura 30 - Articulação entre ação e reflexão 

Fonte: Adaptada pela autora a partir de Vasconcelos (2008) 

Segundo o autor, “um aspecto importante da práxis é o reconhecimento de que o 

sujeito ao interferir no mundo não modifica apenas o mundo, mas também se modifica” 

(VASCONCELOS, 2008, p. 26). No sentido da transformação, refere-se a uma direção para 

intervenção a partir de elementos essenciais para uma função libertadora que encaminhe para 

a emancipação humana, e, por conseguinte para uma prática interiorizada, com consciência e 

vontade. 

Vasconcelos (2008) aponta alguns indicadores como necessários para a concretização 

de propostas inovadoras e emancipatórias para a prática avaliativa. São eles: professor na 

condição de sujeito; mudança de postura; criticidade; totalidade; visão de processo; trabalho 

coletivo; supervisão; ética e estética. Nesses encontramos possibilidades do professor 

engrenar uma nova forma de avaliar a aprendizagem em sala de aula no sentido da práxis 

transformadora. Em síntese esses indicadores designam que o professor como autor do 

processo avaliativo necessita participar do mesmo na condição de sujeito e tomar iniciativa 

com consciência e vontade e fazer história. “Ser sujeito é uma perspectiva exigente, pois 

implica em sair do comodismo, correr riscos, assumir responsabilidades, enfrentar conflitos” 

(VASCONCELOS, 2008, p. 24). 

Por conseguinte, o professor ao se colocar na condição de sujeito condiciona uma 

mudança de postura que implica na alteração da sua concepção e prática avaliativa que se 

infere na mudança da realidade por meio da ação, da atividade. Segundo Vasconcelos (2008), 

é através da atividade que o sujeito deixa sua marca no mundo. 

AÇÃO 

informada pela 
reflexão

REFLEXÃO

desafiada pela ação
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Nesse movimento de ação, reflexão e ação sobre o processo de mudança da prática 

avaliativa em prol da construção de uma práxis transformadora é indispensável o 

aprimoramento dos nossos conceitos relacionados à criticidade, totalidade, processo, 

coletividade, intersubjetividade, ética e estética para que na prática ultrapassem as intenções 

educativas registradas nos planos de ensino e façam parte efetivamente do cotidiano escolar 

como compromisso com a aprendizagem eficaz de todos os alunos (VASCONCELOS, 2008). 

Luckesi (2008) nos traz uma reflexão sobre a avaliação educacional e escolar, 

remetendo a um histórico da avaliação que fundamenta as práticas avaliativas atuais no 

contexto do processo de ensino e aprendizagem. 

A avaliação escolar assume uma postura condizente a uma teoria social de um dado 

momento histórico, e que por isso o processo avaliativo historicamente situado tende a 

atender a demanda de uma prática social conservadora, com intento de enquadrar os alunos 

num modelo de reprodução da sociedade. Por isso a avaliação assume uma postura autoritária 

para que perpetue um entendimento teórico conservador da sociedade. 

Ao almejarmos o rompimento de tais posturas de conservação e reprodução 

precisamos pensar em outro contexto pedagógico, que coloque a avaliação escolar a serviço 

de uma pedagogia que entenda e esteja preocupada com a educação como mecanismo de 

transformação social (LUCKESI, 2008, p.28). 

Pensar a educação como meio de transformação da prática social é considerar uma 

pedagogia libertadora, centrada na idéia de que a transformação virá pela emancipação das 

camadas populares, num processo de conscientização cultural e política fora dos muros da 

escola, com base nas idéias de Paulo Freire (LUCKESI, 2008, p. 31). Nesse contexto, o aluno 

é considerado um sujeito ativo que participa ativamente da construção da sua própria 

identidade cidadã a partir do desenvolvimento da sua aprendizagem escolar. 

Existe algo na atmosfera educacional, que inala indicadores de negação à perpetuação 

de práticas pedagógicas, em especial avaliativas, que valorizem, exacerbadamente, posturas 

autoritárias que atenda a perspectiva de uma sociedade excludente e a reprodução de modelos 

sociais conservadores em detrimento do bem estar de uma minoria.  

Precisamos nos encontrar em estágio de superação de antigos paradigmas que 

impedem as mudanças necessárias para a humanização das nossas escolas. Para Luckesi 

(2008, p. 32) “a avaliação educacional deverá manifestar-se como um mecanismo de 

diagnóstico da situação, tendo em vista o avanço e o crescimento e não a estagnação 

disciplinadora”. 
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Para o autor, a avaliação numa função diagnóstica constitui num momento dialético do 

processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a autonomia, do 

crescimento para a competência, aspectos ausentes numa prática da avaliação classificatória, 

cujo perfil delineia a avaliação como instrumento estático e frenador do processo de 

crescimento (LUCKESI, 2008). 

Então, no processo de redirecionamento da prática avaliativa, numa perspectiva de 

uma avaliação diagnóstica há, fundamentalmente, a necessidade de definir a ação pedagógica 

assumida pelos docentes.  

Seguindo este aspecto detectamos nos apontamentos de Luckesi (2008) três passos que 

são consideráveis no processo de mudanças na avaliação educacional escolar. Estes norteiam 

a superação da avaliação como instrumento de classificação, com vista a um 

instrumento dialético do avanço e da identificação de novos rumos.  

O primeiro passo constitui em assumir um posicionamento pedagógico claro e 

explícito que oriente a prática pedagógica, no planejamento, na execução e na avaliação.  

O segundo passo fundamental para esta ação consiste na conversão, de cada professor 

para novos rumos da prática educacional. Não adianta apenas saber que precisa mudar, mas 

implica em fazer com que as coisas aconteçam. Por isso a conotação dada ao termo conversão 

significa a tradução história, pessoal, em cada um de nós, da teoria em prática (LUCKESI, 

2008).  

O terceiro passo corresponde ao resgate da avaliação educacional no contexto de uma 

pedagogia preocupada com a transformação social. E nesse intento, subsiste a função 

diagnóstica, na qual a avaliação “terá de ser o instrumento do reconhecimento dos caminhos 

percorridos e da identificação dos caminhos a serem perseguidos” e, portanto “um 

instrumento fundamental para auxiliar cada educando no seu processo de competências e 

crescimento para a autonomia, situação que lhe garantirá sempre relações de reciprocidade” 

(LUCKESI, 2008, p. 43-44). 

Nestas condições, a avaliação será um caminho decidido por uma atividade 

previamente refletida e “racionalmente definida, dentro de um encaminhamento político e 

decisório a favor da competência de todos para a participação democrática da vida social” 

(LUCKESI, 2008, p. 46). 
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Silva (2006)
28

 traz contribuições essenciais para discutirmos as formas de como 

avaliar a aprendizagem, diferenciando dos demais autores citados em apenas um aspecto, 

tratar a avaliação na perspectiva online. Para ele a avaliação da sala de aula online, 

especificamente, precisa romper com o modelo tradicional de avaliação historicamente 

cristalizado na sala de aula presencial.  Ele acredita que,  

Se o professor não quiser subutilizar as potencialidades próprias do digital online, ou 

se não quiser repetir os mesmos equívocos da avaliação tradicional, terá de buscar 

novas posturas, novas estratégias de engajamento no contexto mesmo da docência e 

da aprendizagem e aí redimensionar suas práticas de avaliar a aprendizagem e sua 

própria atuação” (SILVA M., 2006, p. 23)  

Assim expressando, Silva (2006) revela sua concepção inovadora para o ato educativo, 

sobretudo na modalidade de ensino a distância. E sua concepção reflete as idéias de uma 

prática avaliativa mediadora, construtivista e libertadora, proposta por Hoffmann no intento 

de superar o modelo tradicional de avaliar.  

Silva (2006) percebe na avaliação mediadora a sustentação para fundamentos como 

autonomia, dialógica, participação e colaboração que se contrapõem a arbitrariedade do ato de 

avaliar numa abordagem tradicional. Sobre isso ele afirma que a sala de aula online necessita 

da avaliação mediadora, “pois suas sugestões têm certamente grande sintonia com as 

potencialidades do suporte digital online” (SILVA, 2006, p 27). 

Neste sentido, ressalva-se a perspectiva da interatividade como meio de sustentação 

das comunidades de aprendizagem em redes online, que requer um espaço aberto para a 

construção de novas práticas de aprendizagem e de avaliação em sintonia com a dinâmica do 

nosso tempo. Aqui, o velho modelo de avaliação perderá sua supremacia nesse novo contexto 

sóciotécnico (SILVA,  2006). 

As comunidades de aprendizagem em redes online são dotadas de suportes técnicos, 

informacionais e comunicacionais que permitem o movimento do ensinar e aprender numa 

lógica dinâmica e autêntica em detrimento do uso em potencial e pedagógico que se faz dos 

seus recursos.  

Essa é uma característica peculiar da sala de aula como ambiente digital online que 

permite uma sintonia entre os dispositivos informacionais e comunicacionais do computador 

online com os indicadores de qualidade em educação e com os fundamentos da avaliação 

                                                           
28

Avaliador do MEC para credenciamento de IES em Educação a Distância. Autor do livro Sala de 

aula Interativa (2002) e coordenador dos livros Educação online (2003) e Avaliação da Aprendizagem em 

educação online (2006). 



PRÁTICA AVALIATIVA NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA 145 

 

mediadora. “Liberdade de autoria, multiplicidade de acessos e de conexões, diálogo, troca de 

informações e opiniões, participação, intervenção e autoria colaborativa são princípios 

essenciais em educação cidadã” (SILVA,  2006, p. 27). 

O processo de construção do conhecimento ganha potência neste cenário 

comunicacional das comunidades de aprendizagem online. Desta forma, segundo Silva,  

(2006, p. 25), “avaliar na perspectiva da construção do conhecimento requer duas premissas 

básicas: a confiança na possibilidade de os educandos construírem suas próprias verdades e a 

valorização de suas manifestações e interesses”.  

Reconhecer o aluno como sujeito participante do seu processo de aprendizagem  

requer do professor um acompanhamento permanente incitando o aluno a novas questões e 

valorizando oportunidades de auto-reflexão onde o erro e as dúvidas constituem episódios 

significativos que impulsionam a ação educativa, aspectos teóricos firmados nas experiências 

de Hoffmann e que ganham espaço nas reflexões propostas pelo autor Silva (2006). 

Portanto, “a avaliação nesse contexto é a reflexão transformada em ação. Ação que 

nos impulsiona a novas reflexões” (SILVA, 2006, p. 27) e que: 

Educador e aprendizes estarão em situação de reflexão permanente na trajetória de 

construção do conhecimento. A ação avaliativa exerce uma função dialógica e 

interativa num processo por meio do qual educandos e educadores aprendem sobre 

se mesmos e sobre o mundo no próprio ato da avaliação.  

Na prática avaliativa em ambientes virtuais contamos com o auxílio de diversas 

interfaces que facilitam a comunicação de seus usuários, no caso, alunos e professores, como 

o mundo digital, como o chat, blog, fórum, portifólio. Esses dispositivos online permitem 

autonomia, dialógica, interatividade e demais aspectos inerentes à prática avaliativa, 

destacados como “linhas mestras” como apresenta Silva (2006) encorajado pelas idéias de 

Hoffmann.  

Aretio (2002) concebe a avaliação da aprendizagem como uma ação para obtenção de 

informação sobre o estudante e a natureza e qualidade de sua aprendizagem, integrada a um 

processo formativo, sistemático e contínuo, que nos permite julgar alternativas prévias para a 

tomada de decisões. Neste mesmo sentido, Luckesi (2008, p. 33) afirma que “a avaliação é 

um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma 

tomada de decisão”.  

Ademais, nessa perspectiva há necessidade de compreender o processo avaliativo, 

reconhecendo as etapas que o constituem e a observação do desenvolvimento do aluno para 
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propiciar sempre sua melhora na aprendizagem. Segundo Aretio (2002), existem fases no 

processo de avaliação da aprendizagem que conduzem uma melhor compreensão de tal ação, 

quais sejam: o registro de dados; a pontuação das provas; juízo de valor; tomada de decisão e, 

por fim informação aos interessados.  

Percebemos que não são desconsideradas formas de avaliar, meramente tradicional, 

como a prova e o juízo de valor, porém segundo Aretio (2002) as provas de avaliação bem 

estruturadas se constituem um elemento mais de aprendizagem e não só de controle, ao 

obrigar o estudante a recordar, compreender, reconhecer e reconstruir. 

Torna-se imprescindível valorizar o feedback ou a retroalimentação no processo 

avaliativo dando condições aos alunos para comprovarem suas aprendizagens, e em caso 

contrário tomar as providências necessárias ao seu avanço. Essa é uma das características 

primordiais no ensino a distância, pois se assim não acontece o aluno perde o rumo e não 

consegue desenvolver aprendizagens. Aretio (2002) tratando deste aspecto evoca que a 

imediata resposta do professor, comentando o trabalho do aluno, se converte num elemento 

formativo de maior importância. 

Por fim, referendamos os aspectos teóricos sobre a avaliação da aprendizagem que se 

firmaram em experiências do ensino presencial, e percebemos o quanto é possível a 

transposição desses aspectos para a realidade da modalidade de ensino a distância, sem perder 

a essência do que é educar para uma prática social crítica, justa, digna, solidária e 

emancipatória. Isso torna-se evidente nas reflexões que realizamos sobre os estudos realizados 

por Silva (2006) e Aretio (2002) no âmbito da EAD, especialmente sobre a avaliação da 

aprendizagem. 

Adiante, discutiremos como o trabalho em sala de aula online possibilita a 

consolidação de uma prática avaliativa numa perspectiva diagnóstica, mediadora, interativa, 

formativa e de uma práxis transformadora. 

4.3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

Quando nos referimos à modalidade de ensino a distância, percebemos que o processo 

avaliativo toma uma dimensão mais complexa e torna-se um entrave quando se pretende atuar 

numa perspectiva inovadora de ensino, aprendizagem e avaliação. No entanto, não se impede 

que mudanças significativas aconteçam no âmbito desta modalidade de ensino, reconhecendo 
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o potencial do ambiente virtual no favorecimento do processo de ensino, aprendizagem e 

avaliação numa perspectiva contínua e processual e, por conseguinte, significativa.  

Há obviamente fatores peculiares à modalidade de ensino a distância, porém o 

objetivo maior do ato de educar, revelado pela emancipação humana e sua atuação no 

processo de transformação da prática social, não difere da modalidade presencial. 

A avaliação constitui um dos elementos essenciais no processo de ensino 

aprendizagem, em que temos a oportunidade de averiguar a prática e efetuar modificações de 

acordo com as necessidades percebidas. Mas, para isso o professor precisa ter a pretensão e a 

visão para decifrar a sua prática, observando quais os entraves que impedem que a 

aprendizagem aconteça.  

Para Silva (2006, p. 28), o professor precisa “desenvolver sua imaginação criadora, 

para atender às novas demandas sociotécnicas de autonomia, multiplicidade de conexões, 

dialógica, colaboração e interatividade”, contrapondo-se à pedagogia da transmissão e seu 

modelo de avaliação da aprendizagem. 

Sabemos que no ato de avaliar vários questionamentos nos cercam, sobretudo quando 

fazemos referência a esta ação na modalidade de ensino a distância. O que devemos avaliar? 

Quem deve avaliar? Como devemos avaliar? Quais instrumentos devemos utilizar na 

avaliação? No início desta parte já citamos esses questionamentos, no entanto achamos 

necessário retomar a discussão numa tentativa de obter indícios de respostas especificamente 

para a realidade de educação a distancia. Nesse intento buscamos apoio teórico em Aretio 

(2002), Silva (2006) e Pesce e Brakling (2006) para subsidiar nossa discussão. 

Na compreensão do que é importante avaliar no processo de ensino e aprendizagem, é 

proposto que nas distintas fases do processo avaliativo nos preocupemos por recolher 

informações dos diversos âmbitos do saber, do saber fazer e do saber se comportar e 

relacionar humanos. Obviamente, é necessário tratar os objetivos e conteúdos em 

conformidade com a função que se pretende desenvolver (ARETIO, 2002). 

Então, os “Conhecimentos, compreensão, aplicação, análise, síntese e valorização de 

princípios, ação; Competências e habilidades, procedimentos e técnicas; e Atitudes, valores e 

normas, pessoais e sociais” (ARETIO, 2002, p. 292), constituem o arsenal daquilo que é 

importante considerar no processo avaliativo. 

Estudos realizados por Pesce e Brakling (2006), na área da avaliação da aprendizagem 

em programas de formação de educadores em ambientes digitais, enriquecem nossa discussão 

ao esclarecer sobre as possibilidades da avaliação formativa acontecer em programas de EAD. 
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E contribuem, também para a compreensão dos questionamentos que levantamos 

anteriormente.  

Sem a pretensão de dicotomizar educação a distância e educação presencial, Pesce e 

Brakling (2006) identificam algumas especificidades para a EAD relacionadas às condições 

para a prática avaliativa numa perspectiva formativa. 

A diferença coloca-se na especificidade dos instrumentos utilizados para essa 

formação, da especificidade das relações interlocutórias que se estabelecem em 

função desses recursos, o que requer a construção de novas competências 

conceptuais, praxiológicas e meta-reflexivas, por parte tanto do educador quando do 

aprendiz. (PESCE E BRAKLING, 2006, p. 103). 

Pesce e Brakling (2006) consideram necessário investigar “o quanto o jogo dialógico e 

dialético pode contribuir à implementação de práticas de avaliação voltadas à construção de 

competências conceptuais, praxiológicas e meta-reflexivas dos educadores em formação” 

(PESCE; BRAKLING, 2006, p. 96). A aprendizagem e a avaliação desses conteúdos são 

imprescindíveis na formação docente e por isso, necessariamente, devem compor o rol de 

conhecimento a serem abordados para a constituição das competências fundamentais ao 

profissional da educação. 

Na modalidade à distância, não só o professor participa da avaliação da aprendizagem 

dos estudantes, sendo de considerável valia a inserção do tutor nesse contexto. Este recurso 

humano segue os passos do professor para atender o aluno mediante suas dificuldades e 

necessidades.  

Claramente, a avaliação é o ponto de partida para o planejamento dos objetivos e 

conteúdos a serem contemplados em determinado curso. E o professor é o autor do processo 

que sistematiza toda a estrutura da sua disciplina. Tanto ele quanto o tutor, devem decidir as 

diretrizes para confecção das atividades avaliativas direcionadas aos alunos, tanto no nível de 

auto-avaliação como de heteroavaliação.  O professor da modalidade de ensino a distancia 

exerce uma função coadjuvante com o tutor nos processos de correção, qualificação, juízo e 

tomada de decisão a respeito das avaliações realizadas pelos alunos (ARETIO, 2002). 

No aspecto quando avaliar sugere-se a realização de uma avaliação inicial ou 

diagnóstica no começo do curso para conhecer as necessidades, possibilidades e limitações de 

cada aluno e propor orientações ou ajuda. E, por conseguinte avaliar ao longo do curso numa 

perspectiva processual e contínua, e formativa. Por fim, realizar uma avaliação final, que 
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deverá ser conseqüência lógica da avaliação contínua, sistemática e contextualizada 

(ARETIO, 2002). 

Ao questionarmos o como avaliar estamos implicando sobre quais os meios, recursos 

ou ferramentas pedagógicas que darão suporte ao processo avaliativo. No mais são muitas as 

decisões que devem ser tomadas previamente ao início de um curso, por exemplo. Tais 

decisões incidem em averiguar as possibilidades de interação que os meios informacionais e  

comunicacionais possuem para mediatizar o processo educativo numa perspectiva 

construtivista e formativa. 

A interação digital via Web desenvolvida em ambientes de aprendizagem colaborativa 

permite uma comunicabilidade entre os sujeitos envolvidos na ação educativa através da 

leitura e escrita, em chats e fóruns de discussão, em ambientes de rede, compondo, assim, 

alguns instrumentos avaliativos que podem fazer uso de um rico cenário de registros escritos e 

explorá-lo na “compreensão da dinâmica do educador em formação” (PESCE; BRAKLING, 

2006, p. 92) numa mobilidade de análise, síntese e reflexão. Por isso, “os ambientes de EAD 

devem ser organizados para oferecerem condições da prática avaliativa formativa” (PESCE; 

BRAKLING, 2006, p. 103). 

Na criação de situações de aprendizagem significativas, os mediadores devem 

convidar os educadores a compartilhar saberes, representações, práticas, valores e 

emoções, de modo a viabilizar a construção de uma comunidade colaborativa de 

aprendizagem que valorize as singularidades, sob enfoque interativo-reflexivo. 

(PESCE; BRAKLING, 2006, p. 98) 

Enfim, com base nos resultados dos estudos das pesquisadoras Pesce e Brakling 

(2006) destacamos algumas vertentes que consideramos como fundamentais na aquisição da 

aprendizagem de competências conceptuais, praxiológicas e metarreflexivas e também as 

possibilidades de sua avaliação, são elas: 

 A definição dos recursos/instrumentos/situações de aprendizagem visando compreensão e 

funcionalidade;  

 O aprimoramento do feedback – as interações são fundamentais no processo de formação; 

 O efetivo diálogo com o aluno; e 

 Estar atento às condições criadas para que a interação aconteça. 

Compreendemos que na prática avaliativa convivemos com extremos antagônicos 

quanto à forma de avaliar o aluno no desenvolvimento do seu aprendizado. Aretio (2002) 

destaca as possibilidades que podem compor a etapa preparatória ao decidir o processo 

avaliativo. Estas possibilidades representam os tipos e formas de avaliações que podem 
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consolidar a prática avaliativa docente. Sua proposta nos remete a reflexões críticas sobre 

como se deve avaliar considerando os extremos antagônicos. Vejamos como ele classifica os 

tipos de avaliação: 

- Avaliação somativa – Avaliação formativa 

- Avaliação quantitativa – Avaliação qualitativa 

- Avaliação normativa – Avaliação Criterial ou Avaliação personalizada 

- Auto-avaliação – Heteroavaliação  

Aretio (2002) destaca a avaliação presencial, a avaliação a distância e a avaliação 

mista como indicações do conjunto tempo/espaço que correspondem, no nosso entendimento, 

a instrumentos avaliativos que devem ser incluídos nas decisões sobre a estrutura da avaliação 

ao longo de um período, concatenados às funções da avaliação, sejam elas diagnóstica, 

formativa, reguladora e/ou somativa.  

As discussões sobre a temática avaliação paulatinamente vêm se ampliando, em vista 

da grande lacuna da prática avaliativa que se estabelece no cotidiano escolar. Tais discussões 

visam à promoção de mudanças, mas as mudanças nem sempre acontecem. De fato a 

avaliação enquanto reflexão crítica está no âmago dos processos de mudança, sendo 

imprescindível na atividade transformadora (VASCONCELOS, 2008, p. 19). Mas, ainda não 

superamos os velhos paradigmas da avaliação, e ainda não se conseguem mudanças 

consideráveis na educação devido a diversos equívocos no referencial da avaliação; no objeto 

da avaliação; no conteúdo a ser avaliado; na forma da avaliação; e na articulação da avaliação, 

segundo Vasconcelos (2008). 

Hoffmann (2008) em estudos realizados sobre experiências da prática avaliativa 

mediadora no ensino superior delineou, ao lado dos envolvidos na pesquisa, as “linhas 

mestras” adotadas para seguir a prática avaliativa naquela experiência. Refletir sobre as 

mesmas, nesse momento, é pertinente para enriquecer a discussão no intento de compreender 

o que acontece no processo de aprendizagem no ensino presencial analisando as 

possibilidades de aplicação e efetivação na modalidade de ensino a distância. Além de que 

esta reflexão nos encoraja a assumirmos uma mudança de postura diante da prática avaliativa 

tradicional que culturalmente fazemos valer nos espaços educativos. 
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Essas “linhas mestras” são caracterizadas como possibilidades para: 

 Oportunizar aos alunos muitos momentos para expressar suas idéias e retomar 

dificuldades referentes aos conteúdos introduzidos e desenvolvidos; 

 Realizar muitas tarefas em grupo para que os próprios alunos se auxiliem nas 

dificuldades (princípio de interação entre iguais), mas garantindo o 

acompanhamento de cada aluno a partir de tarefas avaliativas individuais em todas 

as etapas do processo; 

 Ao invés de simplesmente assinalar certo e errado nas tarefas dos alunos e 

atribuir conceitos ou notas a cada tarefa realizada, fazer anotações significativas para 

professor e aluno, apontando-lhes soluções equivocadas, possibilidades de 

aprimoramento; 

 Propor, a cada etapa, tarefas relacionadas às anteriores, numa gradação de 

desafios coerentes às descobertas feitas pelos alunos, às dificuldades apresentadas 

por eles, ao desenvolvimento do conteúdo; 

 Converter a tradicional rotina de atribuir conceitos classificatórios às tarefas, 

calculando médias de desempenho final, em tomada de decisão do professor com 

base nos registros feitos sobre a evolução dos alunos nas diferentes etapas do 

processo, tornando o aluno comprometido com tal processo (HOFFMANN, 2008, p. 

127-128).  

A emergência da abordagem de uma avaliação mediadora é bem vinda à sala de aula 

presencial e também à sala de aula online. Ressaltando que esta última carece de pesquisas e 

publicações a respeito da avaliação da aprendizagem adaptada à sua especificidade, segundo 

Silva (2006, p. 27).  As linhas mestras indicadas por Hoffmann (2008) são bem discutidas nos 

textos de Silva (2006).  

De acordo com os argumentos de Silva (2006), são necessárias algumas implicações 

na prática docente. Aqui destacaremos três que julgamos desencadear outras implicações 

importantes que o professor precisa desenvolver, no entanto não queremos esgotar as 

possibilidades. 

1. Dar-se conta do movimento próprio das tecnologias digitais em sintonia com a 

cibercultura e com o perfil comunicacional dos aprendizes. 

2. Desenvolver uma atitude comunicacional capaz de promover as participações e a dialógica 

como condição sine qua non da aprendizagem e da avaliação. 

3. Sintonizar-se com o nosso tempo disponibilizando aos aprendizes a participação na 

construção do conhecimento e da própria comunicação, entendida como colaboração da 

emissão e da recepção. 

Tais implicações são contrárias ao modelo da transmissão que faz repetir informações 

por parte de um receptor massificado e não colabora na construção do conhecimento. Elas se 

associam ao “professor que aprende com a dinâmica das tecnologias digitais e com a 

conectividade online, e libera ao aprendiz a comunicação personalizada, operativa e 
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colaborativa” (SILVA, 2006, p. 29). Todavia, isso só é possível com a conscientização de que 

a mudança da atitude comunicacional está associada a técnicas específicas, ao mesmo tempo 

em que requer uma percepção crítica em relação a uma mudança sociotécnica em movimento. 

Na modalidade de ensino a distância, além dos professores e outros profissionais da 

educação, estão envolvidos, também, profissionais técnicos da informática e da comunicação, 

os quais necessitam compreender a função e responsabilidade social da educação e direcionar 

o design dos ambientes de aprendizagem online, em sintonia com os objetivos educacionais 

proposto por um dado curso ou instituição.  

Portanto, todos os atores participam na construção de um novo cenário 

comunicacional que comporte as linhas mestras para educar – ensinar, aprender e avaliar, 

numa perspectiva inovadora superando o modelo da transmissão, emissão e recepção passiva, 

na qual “ocorre a transição da lógica da distribuição para a lógica da comunicação” (SILVA,  

2006, p. 30). 

Esse novo cenário comunicacional impulsiona a educação para um novo contexto 

social, porém não age por si mesmo. A reflexão crítica dos professores mediante esse novo 

cenário é imprescindível para a mudança de atitude e prática conscientes dentro dos 

pressupostos que se inserem na ação de educar. Nesse sentido, Silva (2006) argumenta que a 

função social da educação ganha com esse novo paradigma e favorece ao reposicionamento 

da autoria do professor, que perde, ou pelo menos deveria preparar-se para perder, a 

hegemonia da transmissão e da avaliação fechadas.  

O reposicionamento da autoria do professor compreende a transição de ações na 

prática educativa as quais sistematizamos no Figura 31  a seguir, de acordo com os 

argumentos de Silva (2006, p. 30-31): 
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Figura 31 - Aspectos necessários ao reposicionamento da autoria do professor 
Fonte: Adaptada pela autora a partir de Silva (2006) 

Uma mudança na prática comunicacional dos professores, no sentido de disponibilizar 

diversas situações de experimentação que ultrapassem a mera função de transmitir saberes 

conceituais, é condição primordial para atentarmos ao “espírito do tempo” expressão utilizada 

por Silva (2006) para designar a ambiência tecnológica na qual estamos inseridos e que nos 

impulsiona às mudanças significativas tanto na sala de aula presencial como online.  

Ainda de acordo com Silva (2006, p. 31) “precisaremos nos dar conta de que a 

educação e avaliação interativas deverão construir em cada situação de aprendizagem a livre 

expressão dos fundamentos da interatividade”. Esses fundamentos estão representados na 

Figura 32 a seguir: 

  

A educação beneficia-se com a mudança paradigmática na teoria e pragmática 
comunicacionais

A mensagem só toma todo 
o seu significado sob  a 
intervenção do receptor

Interação e intervenção -
ambiência comunicacional 
que influenciará mais os 
sistemas educacionais e 

seus processos de avaliação.

Valoriza e possibilita o 
diálogo e a colaboração 
entre os participantes da 

aprendizagem.

O aprendiz não está mais em posição de recepção clássica

Ele é o novo espectador convidado à livre 
criação. É estimulado a ser co-autor de suas 

ações.
A mensagem ganha sentido sob sua 

intervenção.

O professor não emite mais uma mensagem fechada, intocável e imutável

Ele oferece um leque 
de elementos e 
possibilidades à 
manipulação e 

operatividade criativa 
do aprendiz.

Oferece conteúdos de 
aprendizagem em rede de 
conexões permitindo ao 

aprendiz ampla liberdade de 
permutar, "virtualizar", 

similar, associar e significar.

Sua mensagem é um mundo 
aberto, modificável, na 
medida que responde às 

solicitações daqueles que a 
consultam.
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Figura 32 - Fundamentos da interatividade 

Fonte: Adaptada pela autora a partir de Silva (2006) 

Enfim, precisamos compreender que comunicar, nesse contexto, “não é simplesmente 

transmitir, mas tornar disponíveis múltiplas disposições à intervenção do aprendiz” (SILVA,  

2006, p.31). Por isso, indispensavelmente o professor precisa definir um conjunto de 

territórios a explorar, uma vez que “a aprendizagem e a avaliação se dão na exploração – ter a 

experiência de participar, de colaborar, de criar, de co-criar – realizada pelos aprendizes e 

não a partir da sua récita, do seu falar-ditar. Isso significa modificação no clássico 

posicionamento na sala de aula” (SILVA, 2006, p.32. Grifo do autor).  

Vejamos algumas sugestões propostas por Silva (2006, p.33) para efetivação da 

aprendizagem e da avaliação interativas na sala de aula online elencadas na síntese elaborada 

na Figura 33. 

  

•Importância da participação-
intervenção do receptor.

•Participar é interferir na sua 
mensagem, é construir 
coletivamente a aprendizagem e 
a comunicação

•

•Participação-intervenção

•A comunicação é produção
conjunta de todos.

•O professor é aprendiz em
potencial e o aprendiz é
professor em potencial.

•

•Bidirecionalidade-hibridação
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Figura 33 - Proposições para a aprendizagem e avaliação interativas 

Fonte: Adaptada pela autora a partir de Silva (2006) 

O autor Silva (2006) apresenta essas proposições como engajamentos que permitem a 

expressão da “avaliação mediadora” enunciada por Hoffmann, todavia há de se preparar o 

ambiente de aprendizagem e avaliação com ferramentas e interfaces adequadas para sua 

consolidação num propósito inovador e significativo.  

Autoria cooperativa de formas, instrumentos e critérios de avaliação – permite 
definir coletivamente, inserir, consultar, alterar e excluir formas, instrumentos e 
critérios de avaliação; 
Auto-avaliação – permite descrever, inserir e consultar o processo de aprendizagem 
individual (desenvolvimento) segundo critérios estabelecidos; 
Avaliação em grupo – permite descrever, inserir e consultar o processo de 
aprendizagem coletiva (desenvolvimento) segundo critérios coletivos; 
Avaliação do professor – permite descrever, inserir e consultar o processo de 
aprendizagem individual (desenvolvimento) segundo critérios estabelecidos; 

Aprendizagem e 
Avaliação 
interativas

Criar  
ambientes 

hipertextuais

Viabilizar a 
interatividade 

síncrona e 
assíncrona

Criar 
atividades de 
pesquisa com 

situações-
problema

Criar 
ambiência de 

avaliação 
formativa

Disponibilizar 
e incentivar 
expressões 
lúdicas e 
artísticas

Mobilizar 
articulações 

entre os 
diversos 

campos de 
conhecimento

Estimular a 
participação 
criativa dos 
aprendizes
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Histórico qualitativo – permite consultar e acompanhar atividades desenvolvidas por 

cada um dos integrantes de uma determinada comunidade; 

Histórico quantitativo – gerar relatórios com dados estatísticos do ambiente, de 

comunidades e individual (SCHLEMMER apud SILVA, 2006, p. 33). 

Evidenciamos nesse contexto, o conhecimento didático como condição imprescindível 

na determinação de estratégias de aprendizagem e de avaliação numa perspectiva inovadora, 

que amplie a visão dos artefatos que constituem uma verdadeira ação educativa.  

Ao conceber aspectos da avaliação formativa somos instigados na busca de um 

processo de avaliação que aproxime os sujeitos em interação e essa perspectiva “pode vir a 

engendrar nova sensibilidade aos programas de formação de educadores realizados em 

ambientes digitais” (PESCE; BRAKLING, 2006, p. 106). 

Por fim, o uso dos recursos tecnológicos que compõem os ambientes de aprendizagem 

online favorece a aprendizagem e a avaliação quando o professor se conscientiza da 

necessidade de uma mudança na sua atitude comunicacional e reconhece o potencial da 

interatividade desses recursos no propósito da educação integral dos aprendizes. Nessa 

confiança, Silva (2006, p. 340) expressa que “nosso tempo favorece tudo isso. Favorece a 

“avaliação mediadora”, favorece a interatividade, favorece a educação cidadã sintonizada com 

o espírito do tempo” 

  

  



55    AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  DDAADDOOSS  

O que avaliar? Como e quando avaliar? Quem deve avaliar? Com quais instrumentos 

avaliar? O que fazer com os resultados da avaliação? Foram os questionamentos que 

anteriormente já apresentamos e que desde o início da nossa pesquisa instigam nossa 

discussão e reflexão nos conduzindo na tentativa de desenvolver uma compreensão sólida 

sobre o processo avaliativo da aprendizagem, especialmente na modalidade de ensino a 

distância.  

Procuramos mergulhar na realidade de um curso de formação inicial docente a 

distância, na área de Ciências Biológicas, para buscar subsídios que nos auxiliassem na 

reflexão sobre a prática avaliativa realizada em cursos na modalidade de educação a distância.

Ao longo do estudo, verificamos inviável analisar a prática avaliativa realizada no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância, sem considerar os três sujeitos – 

professores, tutores e alunos – que estão comprometidos na avaliação da aprendizagem 

online. Será na análise das respostas obtidas desses sujeitos que pretendemos enxergar a inter-

relação do jeito de ser e agir dos envolvidos nesse processo.  

Organizamos os dados em dois grandes eixos, cada um deles subdividiu em tópicos 

específicos ao objetivo de discussão.  

 

 

 

 

 

 

5.1 EIXO I: EXPERIÊNCIA DO PROCESSO AVALIATIVO NO CURSO DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS A DISTÂNCIA DA UPE  

Para compreendermos a experiência da prática avaliativa realizada pelo curso em 

estudo consideramos necessário enfocar cinco aspectos primordiais: 

i.  Os instrumentos tecnológicos utilizados na prática avaliativa.  

ii. Relação dialógica entre professor – tutor – aluno na orientação sobre a prática 
avaliativa. 

EEIIXXOO  IIII::  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddaass  AApprreennddiizzaaggeennss  DDeesseennvvoollvviiddaass  ppeellooss  

LLiicceenncciiaannddooss..  

EEIIXXOO  II::  EExxppeerriiêênncciiaa  ddoo  pprroocceessssoo  aavvaalliiaattiivvoo  nnoo  ccuurrssoo  ddee  

LLiicceenncciiaattuurraa  eemm  CCiiêênncciiaass  BBiioollóóggiiccaass  aa  DDiissttâânncciiaa  ddaa  UUPPEE..  
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iii. Critérios de avaliação adotados pelos professores;  

iv. Comunicação estabelecida após as atividades avaliativas; e 

v.  Concepção dos sujeitos sobre a avaliação da aprendizagem;  

Necessitamos estar atentos ao fato de que na realidade os educadores, em geral, 

discutem muito sobre como fazer a avaliação e muitas vezes sugerem metodologias diversas, 

antes, entretanto, de compreender verdadeiramente o sentido da avaliação seja na escola ou 

universidade, na modalidade presencial ou a distância. 

5.1.1  Os instrumentos tecnológicos utilizados na prática avaliativa  

Na parte 3 desse trabalho descrevemos os recursos tecnológicos ou as ferramentas 

pedagógicas que compõem o Nead/UPE e que são utilizados no processo de ensino e 

aprendizagem do curso de Ciências Biológicas a distância. Retornaremos, sempre que 

necessário, a estas informações para melhor compreensão dos tópicos que serão 

desenvolvidos neste momento. 

Aqui, destacamos especificamente as ferramentas pedagógicas responsáveis pela 

mediatização do processo de avaliação que os professores do curso em estudo utilizam na sua 

prática avaliativa.  

Sabemos que o professor é quem faz toda a montagem e planejamento da disciplina, 

sob orientações da coordenação pedagógica do curso. A escolha dos instrumentos avaliativos 

constitui uma das ações que o professor exerce nesse processo de elaboração da sua 

disciplina. Cabe a ele, portanto, orientar os tutores sobre como irá proceder sua disciplina a 

cada semestre, informando todos os aspectos referentes ao desenvolvimento da mesma sobre  

como acontecerá o processo de avaliação da aprendizagem; quais os instrumentos avaliativos 

e os critérios que devem ser considerados no ato de avaliar.  

Sendo esse o principal foco da nossa reflexão iremos descrever como se dá o processo 

avaliativo do curso, mesclando informações de professores e tutores, com o propósito de 

percebermos a relação dialógica que ambos mantêm. Com essa pretensão, queremos averiguar 

como essa comunicação chega até o aluno e qual a relação com o seu desempenho nas 

disciplinas. 

Pedimos às tutoras para descreverem, em linhas gerais, como acontece o processo 

avaliativo do curso.  Segundo a Tutora 2 TKD o primeiro processo que acontece é a entrega 

dos fascículos aos alunos que são enviados aos Pólos de Apoio Presencial pela UPE. Com os 
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fascículos em mãos é dado um momento para que os alunos leiam os capítulos referentes à 

primeira atividade e à primeira avaliação. Geralmente, esse momento acontece num intervalo 

correspondente às primeiras semanas do início de cada unidade do semestre letivo, 

dependendo da carga horária de cada componente curricular que pode ser de 30 e 60 

horas/aula, salvo os componentes Estágio Supervisionado que apresenta de 90 a 120 

horas/aula e a AACC que tem carga horária de 15 horas/aula por semestre . 

Esclarecemos que a primeira atividade corresponde à atividade que é disponibilizada 

na WebQuest  e a primeira avaliação corresponde à avaliação presencial que normalmente 

acontece na oitava semana do semestre letivo. 

Como um segundo passo, ainda conforme a Tutora 2 TKD, se  marcam encontros 

presenciais para que os alunos venham tirar suas dúvidas. Ela ressalta que “as dúvidas só 

aparecem a partir do momento que eles fazem a leitura prévia e fazem as pesquisas”. E 

continua, 

Depois desse momento a gente vai trabalhar a questão das atividades. As 

WebQuest, que são um pouquinho longas. Requer um tempo pra que eles 

estudem aquela atividade, conheçam, porque tem aquela questão da 

contextualização da atividade. [...] Algumas são em equipe e outras são 

individuais (Tutora 2 TKD). 

A Tutora 4 TAP  aponta este mesmo instrumento avaliativo dizendo que “[...] tem as 

atividades, que são desenvolvidas sob nossa orientação, seguindo WebQuest. E, a essas 

atividades quem atribuem as notas são os tutores. Específico para cada aluno.” 

A Tutora 1 TFR esclarece alguns pontos, como relação à quantidade de atividades que 

são realizadas por semestre “São duas atividades. [...] que são avaliadas pelos tutores, 

entendeu? [...] a cada semestre são duas atividades para cada disciplina.”  

No enunciado da Tutora 3 TRG aparece um ponto imprescindível no processo 

avaliativo, que são os critérios de avaliação que devem ser considerados nas atividades 

realizadas. A referida Tutora comenta que na WebQuest “ [...]os professores estabelecem [...] 

os critérios que são propostos para cada atividade, dependendo de cada professor”.  

Acrescentamos que a WebQuest pode ser desenvolvida tanto individualmente como 

em grupos e assume características de trabalhos e seminários que geralmente são 

compartilhados no grupo maior nos encontros presenciais que acontecem no Pólo de Apoio  

Presencial.  
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Para exemplificar a atividade avaliativa por meio da WebQuest, expomos três sessões 

que compõem essa tarefa e retratam os passos que os alunos devem seguir para desenvolvê-la. 

Esses passos se moldam aos objetivos das atividades que são propostas por cada disciplina ao 

longo do semestre letivo e correspondem à Introdução; aos Processos e Recursos; e aos 

Créditos e Referências conforme apresentados nas Figuras que seguem. 

A Figura 34 retrata a primeira sessão da WebQuest que  consta de uma apresentação 

do objetivo da atividade avaliativa, situando o aluno no que ele irá desenvolver. 

Figura 34: Imagem -  WebQuest: Introdução 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

 

A sessão Processos & Recursos, abordada na Figura 35, esclarece ao aluno aspectos 

significativos para atuação na resolução da atividade, orientando sobre as habilidades 

necessárias para a efetivação da atividade. 

 

Figura 34: Imagem WebQuest: Introdução

http://www.ead.upe.br/
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Figura 35: Imagem -  WebQuest: Processos & Recursos  
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

 

A Figura 36 traz informações sobre a bibliografia que o aluno deve consultar para 

desenvolver a atividade avaliativa proposta.  

  

Figura 35: Imagem WebQuest: Processos & Recursos

http://www.ead.upe.br/
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Figura 36: Imagem – WebQuest: Créditos e Referências  
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

 O esclarecimento sobre os aspectos que serão avaliados pelos professore e tutores 

possibilita segurança aos alunos no processo de desenvolvimento da atividade. Essa segurança 

gera confiabilidade em si e promove uma interação mais significativa entre os pares. 

Observação que se estende a toda atividade avaliativa que o aluno venha realizar. 

Outros instrumentos avaliativos que fazem parte do cenário da avaliação da 

aprendizagem deste curso foram elucidados pelas tutoras. Referimo-nos ao fórum e à 

avaliação presencial. 

Sobre os fóruns, a Tutora 3 TRG comenta que “[...] os fóruns eles têm uma pontuação 

de zero a dois pontos,  sendo obrigatório o aluno a participar dos fóruns.[...] É um instrumento 

de avaliação[...].”  E a Tutora 1 TFR comenta: 

Eles (os alunos) também estão agora sendo avaliados na participação deles 
nos fóruns, mas, aí é o próprio professor que está colocando a nota. Então, 
eles (os professores) fazem perguntas e aí eles, o aluno, fica debatendo [...] 
diretamente com o professor e no decorrer daquela, daquele tema que ele 
joga no ambiente, o aluno vai e responde e ele coloca a nota. 

  

Figura 36: Imagem – WebQuest: Créditos e Referências

http://www.ead.upe.br/
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Consideramos três momentos essenciais no desenvolvimento do fórum temático que 

contribuem para o processo avaliativo numa perspectiva formativa: a apresentação do tema a 

ser discutido; a participação do aluno; e o feedback do professor.  

A Figura 37 traz um texto que situa o aluno na temática lançada para discussão, 

portanto, o meio pelo qual o aluno tem o contato preliminar com a atividade avaliativa. Esse 

texto precisa ser dotado de uma linguagem, clara, estimuladora, desafiante que instigue o 

aluno a participar.  

 
Figura 37: Imagem - Apresentação do Forum Temático  
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

A Figura 38 representa a participação do aluno de acordo com a problemática lançada. 

Para desenvolver o tema em discussão o aluno tem um tempo para pesquisar e organizar suas 

idéias antes de fazer sua exposição por meio do texto digitado. Uma das vantagens dessa ação 

é que o aluno tem a liberdade de ir e vir com o seu texto antes de postar sua opinião, idéia, 

interpretação, indagação e de compartilhar com os seus pares, promovendo novas discussões e  

  

http://www.ead.upe.br/
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consolidando aprendizagens através da interatividade que o recurso midiático oferece e da 

interação digital que caracteriza tal atividade. 

 
Figura 38: Imagem - Participação do aluno 

Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 
 

A Figura 39 exemplifica o momento do feedback, da resposta, do diagnóstico que o 

professor deve apresentar ao aluno participante. Consiste em um momento valioso na 

avaliação numa perspectiva diagnóstica e formativa, uma vez que em contato com os 

comentários postados pelos alunos, o professor tem acesso ao registro escrito que lhe 

possibilita averiguar o grau de envolvimento, interesse e compreensão do aluno na atividade 

em desenvolvimento e a partir daí poder realizar as intervenções necessárias tanto para a 

superação de dificuldades bem como para o reconhecimento dos avanços. 

  

http://www.ead.upe.br/


APRESERNTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 165 

 

Figura 39: Imagem - Feedback do Professor 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

 Pesce e Brakling (2006), em estudos realizados sobre recursos midiáticos, afirmam 

que por meio da interação digital na Web, apesar da informalidade da escrita digital, há 

condições, em virtude da possibilidade de registro e acompanhamento do processo, de realizar 

análises sobre as interações dos alunos e possíveis intervenções sobre as mesmas muito mais 

do que se essa interação ocorresse oralmente. O Fórum Temático realizado pelo curso em 

estudo possibilita essa análise e constitui uma atividade avaliativa cuja função diagnóstica e 

formativa deve ser explorada tanto pelos alunos como, e principalmente, pelo professor. 

Reforçamos o quanto o feedback é indispensável no processo de avaliação. O aluno do 

ensino a distância sente-se seguro quando o professor retorna as suas mensagens com 

contribuições essenciais que o motiva no contínuo pesquisar, estudar e opinar. Além do mais 

esse retorno traz indicativo de regulação dos aspectos cognitivos que ainda não foram 

evidenciados em comentários anteriores e o aluno tem condições de saber o que precisa 

melhorar.  

Conforme Domingos (2009), a avaliação formativa tem como principal função regular 

e melhorar as aprendizagens dos alunos no âmbito do domínio cognitivo e metacognitivo 

contando com responsabilidades direcionadas aos professores e alunos. Transpondo esse 

Figura 39: Imagem - Feedback do Professor

http://www.ead.upe.br/
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conceito para a modalidade de EAD acrescentamos as responsabilidades do tutor. Essas 

responsabilidades, em geral, envolvem atitudes de organização, compromisso, participação, 

análise, regulação e partilha dos sucessos e dificuldades.  

Trazemos para nossa reflexão aspectos da avaliação diagnóstica considerada como um 

instrumento que auxilia a melhoria dos resultados da aprendizagem, viabiliza uma tomada de 

decisão em função dessa melhoria e, portanto, assume um compromisso político de “estar 

interessado em que o educando aprenda e se desenvolva” (LUCKESI, 2008, p. 150). 

Os fóruns passaram a fazer parte da avaliação somativa realizada pelo curso a partir do 

semestre 2009.1. Acreditamos que isso tenha se dado pela necessidade de estimular a 

participação do aluno nesta atividade recorrendo ao seu potencial pedagógico. Com isso não 

deixamos de fazer alusão à função formativa que permeia tal atividade e que certamente é 

considerada pelos professores que acompanham as discussões dos seus alunos. 

Enfim, é conveniente comentar que tanto a WebQuest como os fóruns temáticos 

possibilitam uma avaliação contínua, diagnóstica e formativa. Um dos aspectos que 

colaboram para esse fim refere-se aos registros que ficam armazenados no ambiente virtual de 

aprendizagem e podem ser visitados pelos professores e tutores durante todo o semestre 

letivo. Esses registros servem para refletir sobre a ação e propor intervenções pedagógicas 

necessárias à qualidade do trabalho educativo no curso e/ou instituição de ensino.  

Sobre a avaliação presencial, a Tutora 3 TRG esclarece que “O aluno [...]  faz também 

provas presenciais, e essas provas acontecem geralmente aos domingos. [...] duas provas 

presenciais por semestre.” A Tutora 4 TAP  também se referiu às avaliações presenciais.  

Estas avaliações compreendem questões objetivas, que são disponibilizadas no 

ambiente virtual. São realizadas em duas etapas: Primeira etapa: entrega da prova impressa 

para que o aluno possa ler e responder, marcando as respostas que julgar corretas. Segunda 

etapa: acessar o ambiente virtual do curso para digitar suas respostas relativas a cada 

avaliação que realiza, conforme registramos nas Figuras 24 e 25 na página 113. 

Vejamos um exemplo de três questões que são lançadas nas avaliações presenciais de 

disciplinas distintas. Não é nossa pretensão fazer uma análise do conteúdo da questão em si, 

todavia pretendemos averiguar os aspectos relacionados à sua elaboração, principalmente no 

que se refere à clareza e à contextualização.  
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Exemplo 1: Os aminoácidos reagem entre si, através de reação entre seus agrupamentos químicos, 
para formar polímeros chamados peptídeos. Os grupamentos dos aminoácidos envolvidos na 
reação de polimerização dos aminoácidos são: 

a) carboxila e grupos R (cadeias laterais).        b) carboxila e amino. 
c) carboxila e hidroxila.                                    d) cabonila e amino.       
e) carboxila e grupos R. 

Exemplo 2 – Com a fertilização, o (a) _______________,produzido(a) pelo(a) ________, mantém 
o(a) _____________secretando nível de ________________. 

 Assinale a alternativa que contém os termos que preenchem corretamente as lacunas. 
 Escolher uma resposta. 

a) FSH / adenohipófise / corpo lúteo / estrógeno. 
b) HCG / sinciciotrofoblasto / corpo lúteo / progesterona. 
c) LH / sinciciotrofoblasto / hipófise / progesterona. 
d) FSH / corpo lúteo / endométrio / estrógeno. 
e) hCG / corpo lúteo / endométrio / estrógeno. 

Exemplo 3 - Vários fatores podem influenciar o crescimento fetal, como: gravidez múltipla, 
drogas sociais, fluxo sanguíneo, útero-placentário e feto-placentário deficiente, fatores genéticos e 
retardo do crescimento. O gráfico que se segue representa uma curva de velocidade de crescimento 
fetal durante o último trimestre da gravidez.  

 Como base no gráfico abaixo, assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso).  

 
 
(  ) Em relação aos fatores apontados, o tabagismo é o mais crítico, seguido da má nutrição e 
gemelaridade. 
(    ) A desnutrição materna somente compromete o desenvolvimento fetal no final da gestação. 
(    ) A desnutrição entre os fatores indicados é o mais crítico para o ganho de peso do feto. 
(   ) Entre os fatores apontados, a gestação gemelar é a que oferece maior risco para o crescimento 
fetal. 
(  ) O tabagismo, em relação aos demais fatores apontados, é o menos danoso em termos de 
comprometimento do ganho de peso fetal. A sequência correta é: 

 Escolher uma resposta. 
a) F, V, V, V e F.   b) V, F, F, V e F.    c) F, V ,V, V e V.   d) F, V ,V , F e F.    e) F, V ,F ,V e V. 
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Na representação da forma como são elaboradas as questões de múltipla escolha, no 

exemplo 1 o aluno tem acesso a uma pergunta direta que exige uma resposta também direta. 

No Exemplo 2 a estrutura da questão solicita que o aluno complete a proposição 

coerentemente e em seguida identifique qual a alternativa que traz a ordem correta das 

palavras.   

O exemplo 3 apresenta um enunciado que situa o aluno na temática e o conduz na 

busca da resposta. Notamos que o aluno além do domínio do conteúdo específico da 

disciplina, precisa da habilidade de interpretar gráficos, caso ele não tenha esse domínio terá 

dificuldade de resolver. 

Um comentário da Tutora 2 TKD sobre as questões objetivas que compõem a prova 

presencial: 

[...] é ruim porque os alunos [...] às vezes eles querem se expressar, escrever, 

né? Porque ali a questão objetiva é direta.  E, por exemplo, tem disciplinas 

que exige, exige do aluno na atividade, muita coisa, aí quando chega na 

prova aplica cinco questõezinhas diretas e objetivas. Aí frustra o aluno, 

porque ele tinha mais coisas a dar ali e não foi cobrado. Eu acho que ainda 

falta essa questão de dar uma mexidinha na avaliação das provas. [...] 

Apesar de reconhecemos as limitações das questões objetivas, não devemos desprezar 

o seu potencial. Questões bem elaboradas, contextualizadas envolvendo aspectos 

interdisciplinares podem diminuir as limitações e tensões que dominam os alunos, como 

também e, principalmente, ampliar as condições de organização do pensamento para 

respondê-las com consciência e convicção. 

Percebemos nas respostas de algumas tutoras a autonomia em tomar certas decisões 

acerca da avaliação visando, principalmente uma maior freqüência e um desempenho 

satisfatório dos alunos. Segue como exemplo, a fala de uma das tutoras demonstrando sua 

autonomia na ação avaliativa: 

Então [...] tem atividade que não é pra apresentar, aí a gente fala: tem um 

ponto a mais se você apresentar essa atividade. Porque é quando você 

percebe realmente que o aluno aprendeu. [...]Porque também um reflexo 

muito forte é a nota das provas, muito baixas. Às vezes as notas das 

atividades muito boas, que cobrem as notas baixas da avaliação. [....] Por 

isso que a gente tá sendo assim, cada vez mais criteriosa com as atividades 

[...] (TUTORA 2 TKD). 
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Ao perguntar sobre o porquê das notas baixas mencionadas pela Tutora 2 TKD  ela 

responde  indicando três fatores: 1. Que os alunos não têm o hábito de estudar; 2. A questão 

do seguimento dos horários pessoais e 3. Os alunos da EAD deixam tudo para última hora, 

por isso que não aprendem. Entendemos a questão do seguimento dos horários como o fato do 

aluno não saber organizar e administrar os seus horários de estudo.  

A Tutora 3 TRG aponta duas ações que são executadas pelas tutoras e que contribuem 

para a avaliação da aprendizagem dos alunos que acompanham. Identificamos essas ações na 

seguinte expressão: 

1. [...] o aluno ele é convidado a vir ao pólo presencial, após realização das 

atividades para ele socializar essas atividades. Então, a gente estabelece 

uma pontuação para os alunos que vêem ao pólo para socializar as 

atividades. 

2. Existe outra forma também, que é a atuação de grupos de estudos. A 

gente estabelece critérios, é incentivando, desta forma incentivando os 

alunos a formarem grupos de estudos para facilitar a sua aprendizagem, 

principalmente daqueles alunos que tem dificuldade (TUTORA 3 

TRG). 

Observamos nas expressões das Tutoras 2 TKD e 3 TRG duas vertentes. A primeira 

refere-se à preocupação que as tutoras têm em proporcionar um espaço educativo visando à 

superação de dificuldades dos alunos e conseqüente aprendizagem. E, a segunda vertente 

incide na questão da nota como fator estimulante para o aluno participar da apresentação das 

atividades. É notório nessa observação um dos equívocos que margeia a prática avaliativa no 

nosso sistema educacional. Verificamos a intenção de realizar uma avaliação formativa, mas, 

contudo a atribuição da nota fortalece características de mensuração inerente à avaliação 

somativa. 

Sobre isso Domingos (2009) comenta que os professores podem assumir papéis 

distintos, ora utilizando a avaliação para melhorar as aprendizagens dos alunos, ora para 

julgar ou classificar suas atividades durante um tempo. É necessário detectar nas ações 

avaliativas a concepção de avaliação que orienta essa ação. E, assim como propõe Hoffmann 

(2007) oportunizar os professores para reflexão sobre sua prática no propósito de reconduzir 

suas ações e compreendê-las numa outra perspectiva. Nesse intento, consideramos que “a 

avaliação é a reflexão transformada em ação” (HOFFMANN, 2007, p. 17). 

Apesar das Tutoras 2 TKD e 3 TRG mencionarem os encontros presenciais como 

condição essencial para dirimir determinadas ações em benefício do desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos, não devemos esquecer que, dependendo dos aspectos 
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comunicacionais que se firmam entre os alunos e das orientações estabelecidas pelas tutoras 

em uso potencial das ferramentas pedagógicas disponíveis no AVA, há possibilidade das 

ações por elas mencionadas, assumirem características eminentemente online, por meio de 

uma ação dialógica, colaborativa, cooperativa, enfim de uma relação efetivamente interativa.  

Conforme Silva (2006), considerar o contexto da cibercultura visando aspectos da 

formação educacional exige um redimensionamento da prática docente e discente no sentido 

de refletir sua autoria na construção do conhecimento. Compreendemos que isso leva um 

tempo para que tanto aluno, professor e tutor consigam compreender a dinâmica do processo 

de ensino, aprendizagem e avaliação na realidade da cibercultura numa perspectiva 

construtivista e mediadora. 

Fazendo alusão às disciplinas pedagógicas, em especial ao Estágio Supervisionado, 

observamos que a disciplina faz uso de outros instrumentos avaliativos em consonância com 

as atividades desenvolvidas. Nesse caso a disciplina apresenta uma particularidade que exige 

outros instrumentos, além daqueles que já citamos, tendo em vista as atividades de formação 

docente que são desenvolvidas. Então, a diagnose escolar, o projeto de estágio, as fichas de 

estágio, a entrevista com o gestor e o relatório de estágio, como cita a Professora 1 PGJ, 

compõem o aparato de instrumentos utilizados por essa disciplina cujo objetivo maior é 

promover ações formativas e vivências nas escolas como preparação para atuação docente 

futura na área de Ciências Biológicas. 

5.1.2  Relação dialógica entre professor – tutor – aluno na orientação sobre a prática avaliativa. 

Na parte 3 deste trabalho descrevemos o Projeto Político Pedagógico que orienta a 

ação educativa do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância. Nesse momento 

discutiremos a vivência dos envolvidos nessa ação, pressupondo a efetivação das decisões que 

constituíram o PPP, especificamente no que se refere ao processo de avaliação. 

Iniciamos abordando três pontos que julgamos necessários a essa compreensão, na 

visão do professor, do tutor e do aluno. São eles: 1. Professor: apresentação e orientação da 

disciplina; 2. Tutor: função na avaliação da aprendizagem e 3. Aluno: percepção sobre a 

avaliação do curso. 
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5.1.2.1  Professor: Apresentação e orientação da disciplina 

A apresentação da disciplina acontece virtualmente na página do curso e constitui um 

momento no qual o aluno é informado de como cada disciplina irá proceder seus estudos 

durante o semestre. Antes de iniciar a disciplina, os professores em contato com a 

coordenação pedagógica do Nead/UPE têm acesso à linha mestra de como vai ser o trabalho. 

“Então, por exemplo, se vai haver fórum [...] as avaliações que devem ser feitas, de que forma 

elas devem ser” conforme nos diz a Professora 2 PRA. 

A agenda da disciplina constitui o espaço que apresenta ao aluno como vai ser 

desenvolvido o trabalho da disciplina naquele período, conforme nos mostram os professores: 

Bom, existe uma agenda [...] nessa agenda da disciplina, tem todas as 

coordenadas da disciplina, certo? Então, tem todas as atividades que a gente 

vai fazer durante [...]. Nessa agenda existe uma apresentação nossa. E, os 

contatos que a gente faz com o aluno é tudo pelo ambiente do próprio EAD 

(PROFESSOR 4 PJM). 

É nós criamos um pequeno texto mestre, não é?  De orientação de como a 

disciplina vai ser desenvolvida, são os principais pontos que a disciplina vai 

abordar e como vai ser o trabalho. [...] e coloca numa área que se eu não me 

engano o nome é agenda. Que deve ser a porção introdutória da agenda da 

disciplina (PROFESSORA 2 PRA). 

A gente [...] prepara uma, o que a gente chama de boas vindas, não é, pro 

aluno. [...] a gente deixa na abertura logo da disciplina, como é que vai 

acontecer o curso, [...] como é que o conteúdo está distribuído? É, quantos 

fascículos? Quais os fascículos que vão compor a primeira unidade, segunda 

unidade? Como é que vai acontecer o processo avaliativo, não é? E a gente 

fala de todas as avaliações que vão ser aplicadas durante o semestre. E, aí a 

gente, é, deixa ainda, como conselho pra os alunos, né? Que eles não devem 

permanecer com dúvidas por muito tempo. [...] Pra que elas não perdurem 

até  o momento da avaliação.  (PROFESSORA 3 PRF) 

Na página 101, Figura 15 ilustramos a agenda de uma das disciplinas na página do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no Nead/UPE.  

Ainda assim, destacamos da agenda da disciplina de um dos componentes curricular o 

texto introdutório de “boas vindas”, ou seja, a apresentação da disciplina direcionada aos 

alunos no início do semestre, conforme denomina a Professora 3 PRF. 
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Figura 40: Imagem – Agenda: Apresentação da disciplina  
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

. 

A agenda da disciplina compreende uma ferramenta pedagógica imprescindível para 

o aluno tomar providências, administrar e direcionar seus estudos ao longo do período. 

Portanto, para o aluno a inteligibilidade do que consta na agenda é condição necessária, nesse 

momento preliminar, ao seu desenvolvimento cognitivo e atitudinal. Caso contrário rumos 

equivocados podem ser tomados.  

Ao analisarmos os comentários dos professores, percebemos que a Professora 3  PRF 

além de apresentar com mais detalhes o que é necessário  para o aluno ficar sabendo sobre 

como desenvolver a disciplina,  ela dá orientações, “conselhos”  sobre como o aluno 

administrar o seu tempo para estudo.  

A Professora 3 PRF aponta que “o segredo de tudo é eles (os alunos) estabelecerem 

um calendário de atividades”. Este é um aspecto muito importante a ser considerado, pois dele 

depende o empenho e desempenho dos alunos nas diversas atividades que são propostas por 

todas as disciplinas. 

Para a Professora 1 PGJ, a orientação da disciplina  acontece online,  

Sempre é online [...] A minha orientação é quando eles entram e me 
chamam. Porque, geralmente, o tutor quem faz essa orientação. A gente 

Caros alunos, 

 Na Bioquímica I, estudaremos estruturas, classes e funções das 

moléculas químicas necessárias aos organismos vivos. A disciplina é 

constituída de seis fascículos. A primeira avaliação compreenderá os três 

primeiros fascículos, e a segunda, os três fascículos restantes. 

 Serão propostas duas atividades no modelo WebQuest, uma 

para cada unidade avaliativa. Essas atividades serão entregues à tutoria 

no modelo de um trabalho científico, no tamanho A4 (miniatura de um 

pôster). 

 Serão abertos quatro fóruns, dois por unidade de ensino, por 

um tempo determinado, em que iremos trocar idéias, enquanto estes 

estiverem abertos. A nota de cada unidade será composta pela prova 

presencial, pela atividade WebQuest e pela participação do aluno nos 

fóruns da disciplina. 

http://www.ead.upe.br/
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capacita o tutor, [...] o professor que construiu os fascículos e, o tutor que 

faz essa capacitação com os alunos, aos sábados, nos encontros que tem no 

pólo. 

Para a Professora 1 PGJ, a orientação de sua disciplina se constitui quando os alunos a 

procuram no ambiente de aprendizagem online, porém o tutor é quem realiza esta orientação.  

Ao reportarmos a uma das disciplinas pedagógicas do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas a distancia, o Estágio Supervisionado, enfatizamos na fala desta 

professora um aspecto imprescindível no contexto da avaliação da aprendizagem na 

modalidade a distância, a função do tutor na orientação, mediação, condução, 

acompanhamento, enfim, na avaliação dos alunos em processo de formação docente e em fase 

de vivenciar a experiência escolar por meio dos estágios. 

[...] Porque o estágio ele não é a distância o estágio, o estágio é presencial. 

Então, como o aluno vai fazer, na escola campo, o estágio, o tutor é o 

mediador nesse processo. Eu faço a capacitação com os tutores, certo? E, os 

tutores fazem a orientação de como estagiar nas escolas 

(PROFESSORA 1 PGJ). 

A Professora 1 PGJ esclarece que o estágio supervisionado é presencial e portanto é 

impreterivelmente necessário o acompanhamento do tutor que é capacitado pelo professor da 

disciplina para orientar os alunos no campo de estágio escolar. Nesse aspecto ressaltamos 

como é importante a relação dialógica do professor e tutor para atingir o que propõe os 

objetivos da disciplina atendendo satisfatoriamente à formação do futuro docente para quem 

foi elaborada toda a ação educativa. Estendemos essa condição dialógica a todas as disciplinas 

do curso em estudo.  

Aretio (2002) esclarece que um docente envolvido na formação discente na 

modalidade de educação a distância deve organizar o seu trabalho cuidadosamente. A 

antecipação da proposta de ensino é fundamental para que o desenvolvimento de sua atuação 

docente ofereça as menores dificuldades. Ainda de acordo com o autor, a progressão com que 

se incorporam os recursos tecnológicos no processo de ensino e de aprendizagem nessa 

modalidade de ensino exige do docente uma permanente formação para aquisição de 

habilidades que atendam o âmbito da qualidade de ensino pela modalidade de EAD.  

Então, a organização e a apresentação da disciplina constituem um fator indispensável 

a ser cuidadosamente elaborado pelo docente e repassado aos tutores de forma clara e eficaz 

na intenção de que o projeto por ele firmado possa desenvolver-se a contento.  
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Diante do exposto, dialogar sobre a função do tutor no processo avaliativo em EAD 

faz-se indispensável para percebermos melhor a definição do papel que o mesmo exerce e 

compreender a lógica da interação, da colaboração e cooperação no processo de ensinar, 

aprender e avaliar nessa modalidade de ensino.  

5.1.2.2  Tutoria: função na avaliação da aprendizagem 

Na realidade da EAD, o papel do tutor é entendido como o de mediador, facilitador, 

orientador, coordenador das atividades e tantas outras atribuições que finalizam no ato de 

acompanhar todo o processo de ensino e de aprendizagem do aluno na modalidade de ensino a 

distância.  

O tutor constitui o elo entre o professor e o aluno representando o momento de 

atualização do que chamamos de virtual. Para Levy (2009, p. 17), “a interação entre humanos 

e sistemas informáticos tem a ver com a dialética do virtual e do atual”. Para ele, “a 

atualização é criação, invenção de uma forma a partir de uma configuração dinâmica de forças 

e de finalidades” (LEVY, 2009, p. 16). E complementa que “o real assemelha-se ao possível; 

em troca, o atual em nada se assemelha ao virtual: responde-lhe” (LEVY, 2009, p. 17. Grifo 

do autor.). Obviamente a atualização em ambientes de aprendizagem online não só depende 

do tutor, mas de toda a dinâmica interacional que o envolve.  

No contato com um dos professores informantes, a partir de um comentário sobre 

adaptação de práticas do ensino presencial para o ensino a distância, deparamo-nos com o 

seguinte comentário sobre a figura do tutor: 

[...] Pra a distância a gente tenta fazer uma adaptação, por quê? Porque à 

distância, por estar à distância eu preciso me valer dos tutores. Então, os 

tutores passam a ser meus olhos, meus braços, minhas pernas naquilo que eu 

quero fazer. E muitas vezes, o tutor ele não consegue acompanhar 

(PROFESSOR 4 PJM). 

Ao mesmo tempo em que professor percebe que depende do tutor para realizar um 

trabalho que queira fazer, nos apresenta também um aspecto que constitui uma fragilidade do 

tutor, em muitas vezes não conseguir concretizar o que ele, o professor, construiu e almeja 

realizar. Esse tema nos leva a refletir sobre qual o verdadeiro papel do tutor, ou melhor, quais 

as competências e habilidades que o tutor precisa desenvolver para atender as exigências da 

sua função.  
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Não é nosso objetivo maior trazer esta discussão para o momento, porém precisamos 

em linhas gerais tentar revelar quais as principais dificuldades e necessidades do tutor no 

acompanhamento do aluno no processo de construção da aprendizagem e sua função 

especificamente na avaliação da aprendizagem nessa modalidade de ensino. 

Vejamos as falas das tutoras sobre sua função na avaliação da aprendizagem dos 

alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância:  

Minha função é perceber as atividades, avaliar as atividades. Só atividades. 

[...]. Eles (os alunos) entregam as atividades impressas [...] que são enviadas 

para o ambiente. Então muitas vezes eu avalio sem ser online, né?  Eu avalio 

assim, vou ler. [...] A medida é, do que [...] os professores da UPE pedem 

pra ser avaliado dentro daquela atividade, então muitas vezes a gente avalia 

já com orientação do professor (TUTORA 1 TFR). 

Minha função é avaliar, a questão do aprender do aluno se realmente ele 

aprendeu o conteúdo. E de como ele vai trabalhar esse conteúdo no 

desenrolar do semestre. [...] Então, na questão da avaliação, eu olho quando 

ele chega pra defender uma atividade, quais são as palavras que ele utiliza; 

quais são os questionamentos que eu faço frente a eles; qual o material que 

ele utiliza; como ele vai mostrar esse material. Eu valorizo muito a 

criatividade do aluno e ao mesmo tempo a questão dos conteúdos que ele vai 

trabalhar naquele trabalho. A questão do aprender a aprender [...] 

.(TUTORA 2 TKD). 

Minha função na avaliação? [...] No sentido de orientá-los, [...] para a 

verificação é, das atividades. Se eles estão fazendo as atividades 

corretamente, seguindo critérios que o professor, [...] estabelece para a 

realização da atividade (TUTORA 3 TRG). 

[...] a minha função na avaliação da aprendizagem vai ser de forma, 

fundamental, porque, o contato direto que ele vai ter é comigo. Segundo o 

processo de avaliação com relação às atividades também é muito 

significativo. Porque assim, o que eu venho observando, com o passar do 

tempo, é que as atividades,  WebQuest que eles desenvolvem, ele aprende 

muito, quando ele faz na íntegra o processo todo bem direitinho, quando ele 

socializa  [...]A gente vê, a gente sente ele crescendo gradativamente, 

entendeu? (TUTORA 4 ALP). 

Verificamos, em linhas gerais, que as tutoras exercem um papel fundamental no 

processo avaliativo das disciplinas do curso, assumindo a responsabilidade de orientar, 

acompanhar e verificar o desempenho integral do aluno nas atividades que são realizadas.  

Nas conversas que realizamos com as tutoras, detectamos um dado extremamente 

importante que nos instigou a diversos questionamentos que ora não daríamos conta de 

analisar. A função das tutoras em avaliar a aprendizagem do aluno estende-se a todas as 
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disciplinas oferecidas no período letivo, incluindo o acompanhamento dos estágios 

supervisionados.  

As tutoras, no período de 2009.1, orientaram simultaneamente os trabalhos 

desenvolvidos por 32 disciplinas, aproximadamente. Mesmo que em algumas disciplinas o 

número de alunos possa ser reduzido, as tutoras dão atenção a todo o conteúdo de cada 

disciplina para poder acompanhar o processo de aprendizagem do aluno e avaliar as 

atividades que são elaboradas pelos professores e poder assim atribuir a nota final.  

Este foi um indicador que nos causou preocupação tendo em vista que, mesmo sendo 

todas as tutoras licenciadas em Ciências Biológicas, torna-se inviável dominar todos os 

conteúdos de todas as disciplinas ao mesmo tempo. Intensifica mais nossa preocupação por se 

tratar de um curso de formação inicial para docente da área de Ciências e Biologia cujos 

formandos irão desenvolver tais conteúdos com seus futuros alunos. 

 Portanto, há uma necessidade urgente de repensar essa estratégia e redimensionar essa 

prática em prol da qualidade de ensino. Diante desta realidade, no momento resta-nos analisar 

o processo de interação que se firma entre professor e tutor, principalmente no que se refere à 

avaliação da aprendizagem. 

Sabendo do trabalho que o tutor desempenha, é pertinente compreendermos como se 

processa a comunicação e a orientação fornecidas pelo professor para que o tutor realize sua 

função satisfatoriamente.  

No que diz respeito à relação dialógica que se estabelece entre professor e tutor, 

enfatizamos a percepção das tutoras com relação à interação que há no processo de avaliação 

da aprendizagem visando o desenvolvimento cognitivo e sócio-afetivo dos alunos. Cada uma 

das tutoras consultadas traz percepções diferentes dessa comunicação. Devemos considerar 

que o comentário realizado é generalizado e não específico a uma determinada disciplina.  

É por exemplo, professor – tutor o feedback agora tá melhor. Porque aí 

qualquer dúvida que a gente tem com relação à atividade, com relação ao 

conteúdo, é isso em 48 horas no máximo a gente, o professor tá sempre no 

ambiente. [...] Tem o fórum que a gente tem acesso em dar essa resposta, 

geralmente é imediata (TUTORA 2 TKD). 

A interação [...] professor – tutor se dá através da orientação da WebQuest, 

quando o professor [...] determina todos os critérios que seja feita as 

atividades, [...].  Como a gente quem vai corrigir essas atividades, segue o 

critério que o professor utilizou para realização dessas atividades (TUTORA 

3 TRG).  
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O professor-tutor. Do professor ao tutor é muito pouca a relação de 

comunicação, de interação na realidade. Porque a gente vê alguns alunos, 

alguns professores mandam e-mail dizendo: “ô, os tutores tem isso, isso e 

isso”, mas, é a minoria, na realidade (TUTORA 4 TAP). 

Para as Tutoras 1 TFR, 2 TKD e 3 TRG a interação entre professor e tutor acontece 

mediante os recursos tecnológicos que o AVA comporta, tais como a Agenda da disciplina, o 

Fórum e a WebQuest, respectivamente. Então, nessas ferramentas pedagógicas estão contidas 

as orientações que as tutoras necessitam para acompanhar e avaliar os alunos. 

A Tutora 1 TFR comenta que a agenda da disciplina traz orientações que conduzem 

sua prática avaliativa.  Então, sabendo o que precisa avaliar, ela diz que: “quando eu vejo a 

atividade que eles (os alunos) trazem aí eu digo: olhe você poderia melhorar nisso [...]”. A 

tutora se baseia naquilo que o professor estabeleceu como importante ser avaliado, no caso os 

critérios de avaliação. A Tutora 3 TRG faz alusão também a esses critérios. 

No comentário da Tutora 4 TPA surge uma dificuldade no aspecto interação, 

comunicação entre professor e tutor. Deduzimos que tal dificuldade é sentida por todas as 

tutoras e não apenas pela tutora citada, assim afirmamos pela experiência que tivemos como 

tutora desse curso e por ter compartilhado com as colegas essa dificuldade que obviamente 

não é representada por todos os professores como já explicamos anteriormente. Consideremos 

o que nos diz a Tutora 2 TKD quando afirma que o feedback entre professor e tutor está 

melhor, esse indicativo pode retratar uma evolução qualitativa nesse aspecto ao longo dos 

semestre letivos. 

Na tentativa de compreendermos (não de justificarmos) este desfalque que representa 

a falta de interação entre o professor e tutor podemos nos remeter à seguinte realidade. 

Especificamente referindo-se ao quadro docente do curso de Ciências Biológicas à distância 

sabemos o quanto é diverso, constituído por professores com diferentes posturas e concepções 

pedagógicas, reflexo de sua formação presencial para atuar em cursos presenciais.  

Além disso, esses professores estão vivenciando uma experiência nova em EAD, 

assim como os demais profissionais envolvidos nesse trabalho, e acreditamos que a maioria 

não obteve uma formação inicial específica para atuar nessa modalidade.  

Nesse contexto o professor geralmente utiliza os saberes que foram adquiridos na sua 

formação docente presencial associado àqueles que são um resultado da sua historicidade no 

complexo campo do ensino, da aprendizagem e da avaliação, muitas vezes fundamentada 

numa abordagem tradicional.  
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Tudo isso contribui para posturas diferentes muitas vezes contraditórias e paradoxais 

diante da função da educação. No entanto, de acordo com o que já discutimos anteriormente, 

com base nas idéias de Aretio (2002) o docente necessita estar disposto para progressão 

contínua da sua formação com o intento de fazer jus às peculiaridades da EAD e à 

contribuição para a qualidade da educação. 

As tutoras evocaram, além dos meios pelos quais recebem orientações para avaliar o 

aluno, estratégias pedagógicas necessárias à condução desse processo. Sobre essas estratégias 

destacamos aspectos relacionados ao desenvolvimento da atividade; aos critérios de avaliação 

que são propostos; e ao processo de socialização, entendido como o momento de comunicar 

as aprendizagens. Esses aspectos representam situações visíveis e primordiais na comunicação 

entre professor e tutor sobre o que deve ser avaliado.  Organizamos as respostas das tutoras a 

partir desses aspectos na Figura 41 que segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41- Orientações para avaliar o aluno: tutoras 
Fonte: Entrevista com as tutoras (2009) 
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Ressaltamos que na Figura 41 as tutoras indicam aspectos referentes às orientações 

recebidas pelos professores para realizar a avaliação na atividade a distância, a WebQuest. No 

geral essas são as ações que o tutor deve realizar no processo avaliativo, todavia cada 

professor tem autonomia para explorar diferentes situações de aprendizagem que exigem 

outros critérios avaliativos e outras formas de desenvolver as atividades, bastando apenas 

orientar o tutor no que pretende realizar. 

Entretanto, cabe-nos agora investigar qual a opinião do aluno quanto ao processo de 

avaliação que o curso realiza. Observaremos os pontos mais enunciados quanto aos fatores 

que facilitam o aprendizado, as principais dificuldades que os alunos apresentam e quais suas 

necessidades no processo avaliativo. 

5.1.2.3  Aluno: percepção sobre avaliação do curso 

A experiência da avaliação na modalidade de ensino a distância carrega muitas 

práticas vivenciadas no ensino presencial, especificamente ações atreladas a uma abordagem 

tradicional de ensinar, aprender e avaliar. Isso é bem perceptível também nas falas de alguns 

alunos. Sabemos que nesse contexto avaliar a distância se torna muito difícil, por não ter o 

contato presencial com o professor. A figura do tutor e as TIC surgem para suprir esta lacuna 

emergindo uma maneira diferente de conduzir o processo avaliativo, que não se concentra 

apenas entre o professor e aluno e sim entre professor-tutor-aluno.  

Essa estrutura requer estarmos mais atentos à responsabilidade do que é avaliar. Um 

trabalho voltado para o individualismo não levará a objetivo algum. A comunicação entre 

esses três atores precisa acontecer de forma clara, objetiva e coerente, para evitar transtornos e 

prejuízos para o aluno no seu processo de aprendizagem.  

Ao conhecer como os professores apresentam suas disciplinas e orientam os estudos 

dos alunos e ao saber qual a função do tutor no processo avaliativo na modalidade de ensino a 

distância, vejamos como toda a sistematização pedagógica elaborada alcança o aluno. Em 

vista disso, aproximamos a visão do discente quanto à percepção sobre a avaliação que o 

curso realiza. 

[...] poderia ser mais eficaz. A questão das provas aquela de assinalar e fica 

muito amarrada naquela resposta. Se você fosse fazer uma prova 

respondendo eu acho que saía melhor, tinha mais como é que se diz? 

Retorno na parte da avaliação (ALUNA 1 AND). 



APRESERNTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 180 

 

É bem feita. [...] É uma forma boa, eu acredito que é melhor do que você tá 

redigindo, redigindo e tanto você se martela mais como, e é uma forma 

também boa de você quando você sabe realmente a pergunta você sabe, 

quando você não sabe, fazer o quê? [...] Uma boa avaliação. (ALUNA 2 

AGS. Grifo nosso) 

Assim avaliação é, no meu ponto de vista ela está sendo boa pra mim, eu 

tenho [...] explorado o máximo que posso dentro do meu, do meu potencial. 

[...] É ela, [...]  me incentivou muito [...] na continuação do dia-a-dia da 

aprendizagem [...]Eu tô satisfeito. [...] Atende [...] as minhas possibilidades e 

necessidades [...]. (ALUNO 3 AOR). 

Eu confio plenamente na avaliação, [...] em termo de avaliar mesmo o aluno, 

ela avalia, porque se o aluno não tiver estudado, não tiver se preparado 

realmente ele não consegue chegar ao objetivo dele não. (ALUNA 4 ALC). 

[...] as avaliações, sempre a gente tem muita dificuldade [...] Eu acho que são 

[...] muito bem elaboradas, tanto as avaliações, quanto as atividades pra 

serem enviadas. As questões dos fóruns também que a gente [...] aprende 

muito, quando a gente vê a opinião de outra pessoa em relação a um 

determinado assunto [...] O problema é [...] porque eles só avaliam o quê, o 

papel assim. a prova que a gente faz, e não avalia assim, não tem esse 

contato direto de avaliar a questão do que você tá pensando, da sua opinião. 

[...] Em relação a essa avaliação [...] o papel  não avalia ninguém [...] uma 

simples prova não avalia seu conhecimento todo, o conhecimento geral. 

(ALUNA 5 ACS). 

[...]É uma avaliação boa. Ela cobra bem da gente. Ela é bem elaborada, 

entendeu? Eu acho que a deficiência é mesmo do aluno, no caso assim, dos 

resultados dessas avaliações. Eu acho que a avaliação é, eles fazem dentro 

do contexto do que é exposto pra gente. [...] As avaliações a distância, que 

são as atividades, eu gosto muito, porque, pronto, essa é uma forma de fazer 

você estudar [...]. (ALUNA 6  AMC). 

Eu acho que ela é muito é, quantitativa. [...] E, realmente eu não acho que 

seja muito errado não, afinal profissionalmente o que vai ser cobrado de 

você é isso aí. [...]Não sei se assim, com relação ao conteúdo, ao curso de 

biologia em si, se a gente sai preparada. [...] As WebQuest elas são melhores 

de você desenvolver. Porque elas trabalham outros temas, como por exemplo 

[...] a questão da criatividade. E explora também um pouco dessa questão 

[...] didática ou prática de ensino  [...] a forma como você vai trabalhar com 

os seus alunos futuramente. [...] Eu acho que a principal dificuldade [...] é a 

questão  as provas presenciais. [...] Na forma de elaboração das provas 

presenciais. (ALUNA 7 ALG). 

[...] Geralmente, as atividades eles estão fazendo mais em grupos, em 

equipe, pra se reunir, pra se encontrar no pólo. [...] Sim, tem o fórum 

também, os fóruns estão valendo nota. [...] Eu acho assim, os professores 

não, quem dá pra avaliar mais são os tutores que estão mais presentes com a 

gente. Que às vezes a gente procura até os professores, uma informação, tirar 

dúvidas e às vezes nem resposta tem. [...]Tem,  né assim, geralmente é nos 

fóruns,  no tira dúvida essa relação.(ALUNA 8 AEP). 
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O curso ele vem passando por algumas modificações e a gente como é da 

turma pioneira tem como observar essa gradação. Então, atualmente eu 

consigo perceber mais essa questão da avaliação contínua. Nós somos 

avaliados pelos fóruns. É, hoje também a gente faz as atividades já são bem 

mais elaboradas, além do conteúdo, a gente vai e discute. E, é bem 

perceptível que quando você fala e quando você estuda aquilo que você fez 

você aprende mais.  [...] É, as provas presenciais elas, é, o que eu acho mais 

difícil, a quantidade de assuntos que são colocados. [...].(ALUNA 9 AML) 

[...] eu acho necessário [...] as provas, tudo necessário, não tenho assim do 

que reclamar não, de prova, atividades. Eu acho até difícil a atividade, fórum 

também, eu acho interessante. [...] É, eu acho que falta, [...] assim tem 

dificuldades, você tira uma nota ruim, aí eu acho que não busca é esse lado, 

assim, querer saber o porquê: vamos ver em que você está com dúvida, 

entendeu? Fica por isso mesmo. (ALUNA 10 AFB). 

A cultura tradicional da prática avaliativa é ainda muito freqüente nas nossas escolas e 

universidades, algumas expressões dos alunos consultados constatam essa condição. A aluna 

2 AGS fala que as avaliações presenciais com questões objetivas são boas, pois “[...] quando 

você sabe realmente a pergunta você sabe, quando você não sabe, fazer o quê?” e a Aluna 4 

ALC reforça que “[...] se o aluno não tiver estudado, não tiver se preparado realmente ele não 

consegue chegar ao objetivo não”. Concordamos que o aluno precisa estudar e se preparar, 

mas analisamos essas proposições como se toda a responsabilidade da avaliação fosse do 

aluno, que no caso tem que garantir bons resultados, pois caso contrário, segundo a Aluna 6 

AMC “ [...]  a deficiência é mesmo do aluno”.  

Para a Aluna 7 ALG, as avaliações presenciais têm um caráter quantitativo, mas na sua 

opinião “[...]  realmente eu não acho que seja muito errado não, afinal profissionalmente o que 

vai ser cobrado de você é isso aí”.  

Essas expressões das alunas nos remetem às idéias de Hoffmann (2007) a respeito da 

avaliação como julgamento, em que o professor cumpre as exigências burocráticas 

penosamente e o aluno sofre o processo avaliativo sendo sempre o culpado por não ter 

avançado. Ambos se perdem no significado básico da avaliação que é de investigação e 

dinamização do processo de construção do conhecimento. 

Numa abordagem mediadora há necessidade de reconstruir a prática avaliativa para 

fazer valer um processo interativo, por meio do qual alunos e professores aprendam sobre si 

mesmos e sobre a realidade escolar no próprio ato da avaliação. A autora acrescenta que a 

essência dessa reconstrução está no relacionamento entre professor e aluno como se fosse um 

encontro em que ambos se modificassem.  
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A avaliação somativa prevalece na percepção dos alunos e os leva a um conformismo 

representado pela aceitação passiva de que é o único responsável pelo sucesso ou fracasso na 

aquisição da aprendizagem. A postura antagônica entre professor e aluno no processo de 

ensino e aprendizagem pode perpetuar em práticas futuras para as quais os alunos estão se 

qualificando, expandido e reproduzindo ações avaliativas descaracterizadas da sua real 

função.  

Essa é uma das nossas preocupações, pois esses alunos serão futuramente professores 

de Ciências e Biologia. Que ações avaliativas vão realizar? Qual a oportunidade de auto-

reflexão sobre a função da avaliação que estão tendo acesso? Como contribuir para a 

reconstrução da prática avaliativa? Esses e outros questionamentos nos fortalecem na busca 

de “resposta” na pretensão de efetivar em nossos espaços escolares e universitários uma nova 

perspectiva de avaliação. 

Então, conforme as idéias de Freire (1996, p. 13) não devemos esquecer que: “não há 

docência sem discência, portanto “ quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender” que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 22) e que ensinar é uma especificidade 

humana que exige segurança, competência profissional, generosidade, disponibilidade para o 

diálogo, tomada consciente de decisões, dentre muitas outras vertentes que aproximem a 

compreensão de que “a educação é uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 1996, p. 

13).  

Mudando a concepção do que é ensinar numa perspectiva construtivista, libertadora e 

de inclusão social, indubitavelmente, se altera o paradigma da prática avaliativa, num 

movimento dialético entre reflexão, ação e reflexão convergindo para o verdadeiro sentido da 

educação. 

Dos alunos consultados a maioria está satisfeita com a avaliação que o curso realiza, 

com algumas restrições retratadas nas seguintes situações identificadas nas falas de três 

alunos: 

1. Não há uma comunicação clara sobre o que será explorado na avaliação por 

parte de alguns professores (Aluna 5 ACS).; 

2. O fato das dúvidas permanecerem porque não há uma atenção para sua 

superação a favor da aprendizagem (Aluna 10 AFB); e 

3. Entre o professor e o tutor, este último tem mais condições de avaliar 

mediante o contato direto e freqüente que estabelece com o aluno (Aluna 8 AEP). 
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Acerca das atividades avaliativas os alunos enunciaram opiniões retratadas em 

vantagens e desvantagens da sua realização. Eles concebem a WebQuest como uma atividade 

bem elaborada que faz o aluno estudar e se dedicar (Alunas 6 AMC e 9 AML); que trabalha 

além do conteúdo a questão da criatividade; que explora a didática ou prática de ensino como 

uma forma de experienciar como trabalhar com os alunos no futuro (Aluna 7 ALG); e que 

oportuniza o aluno na discussão dos temas abordados na atividade  além de apenas executá-la 

e, sobre isso é “bem perceptível que quando você fala e quando você estuda aquilo que você 

fez você aprende mais” (Aluna 9 AML). 

Para a Tutora 2 TKD, os encontro presenciais contribuem significativamente para  o 

processo de interação do tutor-aluno, sobretudo quando se trata de um curso de formação 

inicial docente. O contato com os alunos nesses encontros permite enxergar “até que ponto o 

aluno está estudando, o que é que ele está desenvolvendo e o que ele tá precisando.” 

(TUTORA 2 TKD). Nessa mesma concepção, a Tutora 1 TFR exemplifica que às vezes os 

alunos a procuram para saber se o que estão fazendo está correto. Muitos chegam a dizer: 

“professora tá certo? Antes de eu enviar eu queria que a senhora desse uma olhadinha, tá 

faltando alguma coisa? Me ajude nessa atividade. Entendeu?” 

As imagens que disponibilizamos a seguir representam algumas das ações que 

acontecem nos encontros presenciais. Apresentaremos dois momentos distintos resultados do 

desenvolvimento da WebQuest em diferentes disciplinas. O primeiro momento refere-se à 

comunicação da aprendizagem de uma determinada atividade e o segundo momento refere-se 

a uma atividade de prática de laboratório. 

  

 

Figura 42: Foto - Comunicação de aprendizagens  
Fonte: Edivaldo Júnior (2009) 
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Figura 43: Foto – Prática de Laboratório 
Fonte: Edivaldo Júnior (2009) 

Retornando as opiniões dos alunos quanto às atividades avaliativas vivenciadas no 

curso, averiguamos que a participação nos fóruns colabora para uma melhor aprendizagem, 

pois ela possibilita a troca de opiniões e idéias sobre um determinado tema (Aluna 5 ACS). 

Essa contribuição só acontece se houver um eficiente feedback (Aluna 7 ALG).  

As avaliações presenciais são as atividades que os alunos apresentam mais 

dificuldades em realizar. Apesar do conformismo que alguns alunos demonstram ao pensar 

que as avaliações “têm que ser assim”, há outros que não são satisfeitos com a forma como 

são elaboradas essas atividades, pois são limitadas aos fascículos (Aluna 7 ALG), “fica muito 

amarrada naquela resposta” conforme enuncia a Aluna 1 AND e a quantidade de assuntos que 

são explorados pelas disciplinas é extensa (Aluna 9 AML). 

Identificamos na fala de cinco dos dez alunos expressões que revelam uma visão 

inovadora que pode contribuir para reflexões e possíveis intervenções na ação avaliativa que 

se vivencia na realidade de ensino a distância. Partindo dessas expressões organizamos as 

seguintes proposições: 

1. A percepção da avaliação contínua consolidada por meio das atividades que as 

disciplinas propõem (Aluna 9 AML); 

2. A realização de atividades em grupo com o propósito de reunir os alunos (Aluna 8 

AEP); 

3. A concepção de que a prova (avaliação presencial) não avalia o conhecimento geral 

do aluno (Aluna 5 ACS). A aluna quis dizer que só com a prova não dá condições de sentir, 

ver e saber o que o aluno pensa, qual sua opinião sobre a realidade. Ela diz que “Você pode 

não ter aprendido aquilo ali naquele momento, mas você tá sabendo de outras coisas e o 

professor acaba não sabendo”.  
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4. A prova com questões subjetivas poderia dar um retorno melhor na avaliação em 

relação aquela composta apenas por questões objetivas (Aluna 1 AND). 

5. Realização de atividades que proporcionem a vivência com a didática ou prática de 

ensino, aproximando o aluno à sua futura prática docente. Segundo a Aluna 7 ALG as 

atividades em WebQuest exploram aspectos referentes a essa prática. Salientamos que esse 

aspecto deve ser alvo de reflexões e discussões constantes no intento de “garantir” a 

construção da identidade docente. 

A Aluna 7 ALG ao apontar a vivência com a didática e/ou prática de ensino nas 

atividades realizadas através da WebQuest destaca um indicador necessário ao processo de 

formação docente, o conhecimento didático. Na concepção de Pesce e Brakling (2006), o 

conhecimento didático é fundamental ao processo de formação, de modo que deve ser objeto 

de estudo e de aprendizagem, organizado e sistematizado teoricamente, sustentado, apoiado e 

articulado a teorias de outras naturezas. 

Como objeto de aprendizagem, o conhecimento didático precisa ser vivenciado pelos 

alunos em processo de formação docente, não numa dimensão meramente técnica, como 

ainda é concebida no contexto educacional, ou como uma atividade infundada e com caráter 

apenas de cumprimento de exigências. Mas, sobretudo que seja vivenciado numa perspectiva 

dialógica e reflexiva, orientando e preparando o aluno para refletir na e sobre a ação docente, 

primando pela construção da identidade docente, fator primordial na formação de professores 

mais envolvidos e comprometidos com a complexidade da ação educativa. 

Ressaltamos que os aspectos inerentes ao desenvolvimento do conhecimento didático 

devem constar na pauta de reflexões e tomado de decisões nos cursos de licenciatura em 

geral, no âmbito de qualquer modalidade de ensino, seja presencial, semipresencial ou à 

distância. 

Diante das proposições suscitadas pelos alunos nos encorajamos em afirmar que os 

mesmos sentem a necessidade de refletir sobre a concepção da avaliação numa perspectiva 

construtivista. A Aluna 8 AEP ao citar a realização de atividades em grupo, incita o gestar de 

um trabalho mais cooperativo e colaborativo. Trabalho esse que favorece o desenvolvimento 

de diferentes conteúdos de aprendizagens, os quais não encontram espaço para ser avaliado 

apenas através da prova individual. Sendo, portanto, necessário explorar o potencial de cada 

recurso tecnológico que compõe o AVA na consolidação de ações avaliativas mais eficazes, 

contínuas, interativas, participativas e significativas, atentas ao desenvolvimento integral dos 

futuros professores de Ciências e Biologia. 
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Um dos elementos essenciais que concorre à consolidação de uma avaliação interativa, 

dotada das características descritas no parágrafo anterior, corresponde aos critérios de 

avaliação. É o que discutiremos a seguir. 

5.1.3  Critérios de avaliação adotados pelos professores 

No início desta parte apresentamos os instrumentos avaliativos utilizados pelos 

professores consultados. Obviamente a escolha desses instrumentos está intimamente 

relacionada com a escolha dos critérios para avaliar cada atividade. No momento nos 

questionamos sobre quais os critérios adotados no processo de avaliação? Os tutores são 

informados desses critérios? Os critérios são informados aos alunos? De que forma?  

Cabendo ao professor ser o autor da sua disciplina, no que se refere à organização e à 

sistematização de todas as ações a serem desenvolvidas no semestre letivo, dentre elas as 

avaliações que devem ser desenvolvidas, dirigimos-lhe a seguinte pergunta: Quais os critérios 

elucidados para as atividades avaliativas na sua disciplina? E, como esses critérios são 

informados aos alunos?  

Para facilitar nossa apreciação mostraremos as informações sobre as perguntas 

dirigidas aos professores no QUADRO 20. Lembramos que os critérios aqui contemplados 

pelos professores fazem referência a uma das atividades que o professor realizou no curso. 

PPrrooffeessssoorreess  CCrriittéérriiooss  aaddoottaaddooss  CCoommoo  ssããoo  iinnffoorrmmaaddooss  aaooss  aalluunnooss??  

1 PGJ 

A questão da interação. [...] Através da 

questão, realmente, da avaliação somativa. 

 

O aluno é informado através do fascículo e 

da orientação do tutor. No fascículo [...] tem 

tudo, dizendo como ele vai ser avaliado 

durante o processo do estágio dele. 

2 PRA 

Os critérios nesse momento são imperfeitos. 

Que são de acerto, não é? 

[...] É, o que eu avalio é o conhecimento do 

aluno com relação a [...] eu avalio é a 

compreensão do aluno, no que diz respeito a 

teoria. [...] a questão de quando eu uso os 

procedimentais, atitudinais e conceituais. 

Não. Não informamos, não. Acho que é 

assim, a pouca informação que o aluno tem 

não é suficiente pra dizer que a gente 

informa. Não informa. Não existe esse 

espaço onde a gente possa informar isso ao 

aluno. [...] o que está na agenda não é 

suficiente [...]. 

3 PRF 

Na avaliação presencial, [...] fica bem claro, 

porque eles precisam tirar, tirar uma nota 

máxima que é dez, não é?[...] 

Com relação ao fórum eles são informados que 

eles precisam participar do fórum que é aberto 

pelo professor. 

[...] no WebQuest eles são informados que vão 

ser avaliados sob alguns aspectos: [...] Domínio 

de conteúdo e a forma de apresentação escrita 

daquele conteúdo 

[...] a prova é composta por questões 

objetivas. Então cada questão vale um 

ponto, isso aí eles sabem.  

[...] e que o fórum vale de zero a dez, não é? 

Eles sabem.  

A professora não especificou claramente 

onde são informados, porém deduz-se que o 

aluno obtém essa informação pela agenda, 

pelo ícone do fórum e pela WebQuest. 
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PPrrooffeessssoorreess  CCrriittéérriiooss  aaddoottaaddooss  CCoommoo  ssããoo  iinnffoorrmmaaddooss  aaooss  aalluunnooss??  

4 PJM 

[...] a gente não pode perder o foco que eles 

são, eles estão fazendo o curso de formação de 

professor. [...] A maioria das atividades 

sempre eu passo uma atividade individual. 

Mas, que é uma individual, vírgula, onde ele 

precisa interagir de certa forma com o mundo 

que ele tá. 

[...] É, é como eu digo, ele tem que vivenciar 

a escola então, a avaliação só a prova, [...]  ela 

não avalia nada, o que a gente, o que a gente 

tenta , e aí já é uma orientação da própria , da 

própria EAD, é, essas atividades paralelas, 

então a gente cria outras atividades, para que 

não somente a prova seja o critério de, de 

nota. (grifo nosso). 

 

Não foi detectado. 

Quadro 20 - Critérios avaliativos estabelecidos pelos professores nas atividades propostas 

Fonte:Entrevista com os professores (2009) 

 

Todos os professores enunciaram a avaliação somativa como a mais considerada no 

processo avaliativo do curso. Então, os acertos e a conversão em notas de zero a dez são 

considerados como critérios avaliativos são, portanto “imperfeitos”, como aponta a Professora 

2 PRA. Percebemos uma confusão em considerar a contagem de pontos equivalente a cada 

atividade avaliativa como critério de avaliação. Um exemplo claro desse equívoco 

encontramos no que nos diz a Professora 3 PRF quando estabelece a nota como critério de 

avaliação adotado para as atividades avaliativas como a avaliação presencial e o fórum 

temático.  

No âmbito geral do sistema educacional a atribuição de notas, característica de uma 

avaliação com função certificativa e classificatória, é sobrevalorizada em detrimento da 

função formativa, destinada a analisar o trabalho dos alunos para identificar necessidades e 

para melhorar as aprendizagens (FERNANDES, 2009). É muito evidente, nas falas dos 

sujeitos dessa pesquisa, assim como na realidade escolar e universitária que convivemos o 

conflito no momento de posicionar-se entre avaliação formativa e avaliação somativa.  

Temos a sensação que há poucas práticas avaliativas formativas, ou que na tentativa de 

atender às exigências tanto da avaliação formativa como da somativa, os professores estão 

submersos a demasiadas avaliações e muitas vezes não conseguem responder 

satisfatoriamente aos aspectos da avaliação nessas duas abordagens, como o processo 

(formativa) e o produto (somativa).  
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Precisamos incorporar a idéia básica de que a avaliação deve servir para ajudar as 

pessoas a desenvolver suas aprendizagens muito mais do que para julgá-las ou classificá-las 

numa escala de zero a dez. Compreendemos que a reflexão e a acomodação dessa idéia 

podem representar um passo com vistas à superação do paradigma da avaliação somativa e 

classificatória. 

A Professora 1 PGJ aponta como critério de avaliação adotado a interação. Já a 

Professora 2 PRA reconhece o conhecimento e compreensão do aluno no que diz respeito à  

teoria. Ela procura nas questões propostas em um determinado texto, identificar se o aluno 

percebe que está havendo ou não um trabalho baseado em conceitos, procedimentos ou 

atitudes.  

Dos enunciados apreciados conseguimos observar na descrição da Professora 3 PRF 

dois critérios avaliativos considerados na avaliação das atividades propostas pela WebQuest, 

“o domínio de conteúdo e a forma de apresentação escrita daquele conteúdo”.  

Apesar de não conseguirmos identificar quais os critérios que o Professor 4 PJM 

estabelece para as suas atividades avaliativas, desejamos expor algumas apreciações 

pertinentes à nossa reflexão sobre a avaliação. Fica evidente sua preocupação em realizar 

atividades direcionadas para alunos de um curso de formação docente, primando por 

atividades individuais e em grupo. E por isso o Professor 4 PJM considera a vivência escolar 

um fator importante no processo avaliativo num curso de formação docente.  

Talvez os critérios avaliativos estabelecidos estejam embutidos na sua 

intencionalidade em desenvolver atitudes vinculadas à vivência escolar promovida em suas 

atividades avaliativas. Tais atitudes retratam-se na divisão de tarefas; no ato de 

compartilhar/socializar, na interação e participação. Ele aponta que a prova em si não dá 

espaço para que verifiquemos o desenvolvimento em determinados aspectos. Daí a 

importância em diversificar as atividades avaliativas para vislumbrar a aprendizagem de 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Com base na declaração da Professora 2 PRA, quanto à informação aos alunos sobre 

os critérios adotados, poderemos elencar dois aspectos polêmicos no processo avaliativo, 

quais sejam: 1. Os critérios são mesmo informados? 2.  Os recursos disponíveis no ambiente 

virtual de ensino dão condições e espaço para que os critérios sejam informados? 

Esses questionamentos nos fazem refletir sobre como o aluno realmente sabe em que 

está sendo avaliado, sob quais aspectos e até que ponto os recursos tecnológicos são 

explorados para determinadas ações necessárias ao esclarecimento sobre a avaliação,    visto 
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que a Professora 2 PRA declara que  “[...]eu não tenho essa oportunidade de ter um  espaço 

maior,  ou pelo menos um  fórum de discussão acerca do  processo de avaliação da disciplina, 

isso eu não tenho.”   

 Isso é uma realidade que nos leva a dialogar sobre a necessidade de identificar nos 

recursos tecnológicos disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, o seu potencial de 

uso em diversas ações de ensino, aprendizagem e avaliação. Não só o potencial técnico de sua 

utilização, mas sua associação ao significado da ação educativa que se pretende desenvolver. 

É preciso conhecer essas ferramentas pedagógicas experimentá-las para identificar seus 

limites e possibilidades, os tipos de interação que permitem acontecer, quais os mais 

adequados aos conteúdos e aos tipos de aprendizagem que se pretende desenvolver (PESCE; 

BRAKLING, 2006).  

Os professores pensam, elaboram e articulam todo o processo de ensino e 

aprendizagem, no qual a avaliação se insere. Porém, sem a presença do tutor o 

acompanhamento do processo de aprendizagem e avaliação do aluno fica comprometido 

quando nos referimos à EAD. Por isso, engajamos também nessa reflexão os tutores para mais 

adiante analisarmos a percepção do aluno nesse contexto.  

Além do mais, é de inteira responsabilidade dos tutores realizar a correção das 

atividades apresentadas na WebQuest, afirmando sua participação direta na avaliação da 

aprendizagem do aluno. Portanto, os tutores têm necessidade de orientações para conduzir ou 

dar continuidade a um processo avaliativo que foi articulado por um outro autor, o professor, 

sem perder a essência desse processo promover sempre a melhora das aprendizagens dos 

alunos. 

Ao tratar sobre a função do tutor na avaliação no item 5.1.2.2 nos inteiramos das 

orientações que as tutoras recebem para avaliar os alunos que acompanham, conforme 

apresentado na Figura 41 na página 177. Aqui suscitaremos aspectos ligados apenas aos 

critérios de avaliação que conduzem a ação avaliativa do professor, do tutor e do aluno. 

A ferramenta pedagógica WebQuest foi citada como um dos meios utilizados pelos 

professores para encaminhar as orientações aos tutores sobre como conduzir e avaliar as 

atividades. Então, os critérios de avaliação é um dos elementos que estruturam a WebQuest. 

Ao clicar nesse ícone o aluno depara-se com os critérios que o professor adotou para aquela 

atividade em fase de desenvolvimento. A Figura 44 nos mostra esse ícone apresentando os 

critérios de avaliação abordados por uma das disciplinas do curso em uma das WebQuest 

realizadas. 
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Figura 44: Imagem - Critérios de Avaliação -Web-Quest 
Fonte: [www.ead.upe.br /Nead/UPE VIRTUAL (2010)] 

 

As tutoras têm como referencial para avaliar, esses critérios que são disponibilizados 

no AVA. No caso, os alunos também têm acesso a essa informação e realizam a atividade 

com consciência do que é necessário desenvolver e o que será avaliado.  

Nas orientações recebidas, as tutoras repassam também aspectos a serem considerados 

pelos alunos na concretização de uma determinada atividade, por exemplo: 

É, pedem pra ser colocado a bibliografia, seguindo as normas da ABNT, 
todos os trabalhos, todas as atividades têm que ter bibliografia. Entendeu? 
Eles também pedem que eles tragam para ser apresentados em cartaz, pra 
ser apresentada em Power Point. (Tutora 1 TFR). 

Ao descreverem o processo de avaliação do curso, as tutoras apresentaram atribuições 

referentes aos critérios que elas observam e consideram no ato de avaliar a aprendizagem do 

aluno que acompanha. Apreciemos os comentários de sua experiência nessa ação avaliativa: 

  

Figura 44 Critérios de Avaliação Web Quest

Critérios de Avaliação 

http://www.ead.upe.br/
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É, eles apresentarem é, sabendo informar o que fizeram. [...] A maneira 

como o aluno se expressa, o que ele falou, a segurança que ele demonstra. 

[...] É, uma maneira assim da gente perceber se o aluno mesmo participou 

da atividade.” (TUTORA 1 TFR). 

[...] compreensão do conteúdo que ele pesquisou [...] é, na elaboração da 

atividade [...] De um modo geral, pontualidade, é um dos critérios que a 

gente observa [...] a confecção das atividades propostas [...] atuação 

desses alunos e o desempenho nos grupos de estudos. É, oralidade desses 

alunos, porque eles [...] vão ser futuros professores, então a gente observa 

quem tem [...] mais facilidade de compreender os conteúdos e transmitir 

esses conteúdos na hora da socialização. (TUTORA 3 TRG). 

Nas presenciais (avaliações) é a margem de erro e a margem de acertos, 

porque as questões são objetivas. [...] com relação ao fórum é a 

participação dele, se ele participa, se ele está interagindo, processo de 

interatividade, ele recebe a pontuação dele. (TUTORA 4 TAP). 

Enfatizamos, mediante as falas das tutoras, alguns dos critérios que acompanham sua 

ação avaliativa nas diversas disciplinas do curso de Ciências Biológicas, a saber: 

 Participação e interação nas atividades; 

 Elaboração dos resultados da atividade; 

 Atuação dos alunos nos grupos de estudo; 

 Maneira de expressão e segurança no ato de comunicar a aprendizagem; 

 Compreensão dos conteúdos pesquisados; 

 Pontualidade na entrega das atividades. 

Observamos nas conversas com as tutoras, uma preocupação em proporcionar 

momentos que lhes retornem alguma garantia de que houve aprendizado. Para elas, como o 

trabalho é direcionado a alunos em processo de formação docente é necessário observar 

“quem tem [...] mais facilidade de compreender os conteúdos e transmitir esses conteúdos na 

hora da socialização” (TUTORA 3 TRG). Nessa expressão entendemos que é importante dar 

a devida atenção às competências que estão sendo desenvolvidas e que irão compor o 

repertório de saberes necessários a atuação desse futuro docente. 

Conhecendo os critérios que foram adotados pelos professores, de acordo com a 

atividade proposta, e sabendo como os tutores são orientados para apreciação desses critérios, 

avaliando os alunos com ênfase no processo, mas também no produto, pois atribuem nota pelo 

desempenho dos mesmos, ficamos refletindo sobre como essas informações estão chegando 

aos alunos e como eles estão percebendo as ações avaliativas do curso. 
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Vejamos uma amostra quantitativa dos alunos pesquisados apresentando se são ou não 

esclarecidos sobre os aspectos da avaliação. Dos dez alunos participantes da pesquisa, três 

apontaram que não são esclarecidos os aspectos da avaliação e sete indicaram que são 

esclarecidos. Seguimos nossos questionamentos pedindo que os alunos justificassem suas 

respostas. Organizamos suas respostas agrupando em dois blocos “Não: Por quê?” e “SIM: 

De que forma?” são esclarecidos sobre os aspectos da avaliação, vejamos: 

 

Na coluna nomeada “Não: Por quê?” as alunas apontam a falta de comunicação com 

os professores como um indício que concorre ao não esclarecimento das dúvidas de conteúdo 

que apresentam, assim como dos aspectos referentes ao como serão avaliadas, os critérios de 

avaliação.  

Aproximamos as justificativas dos alunos da coluna “SIM: De que forma?” a dois 

aspectos os quais relacionamos aos esclarecimentos: quanto ao desenvolvimento das 

NNããoo::  PPoorr  qquuêê??  SSIIMM::  DDee  qquuee  ffoorrmmaa??  

Alguns professores não explicam como 

vamos ser avaliados (Aluna 1 AND). 

Outros professores explicam como os alunos vão ser 

avaliados (Aluna 1 AND). 

Alguns professores não tiram as nossas 

principais dúvidas até a avaliação 

(Aluna 4 ALC). 

Somos informados com a participação contínua no 

ambiente nos fóruns e atividades (Aluna 2 AGS). 

Falta de comunicação com os 

professores (Aluna 8 AEP) 

Todos os assuntos têm sido disponibilizados no 

ambiente pelos professores (Aluno 3 AOR). 

O esclarecimento das atividades e avaliações está 

melhor, os professores dão o passo a passo no 

desenvolvimento das tarefas (Aluna 5 ACS). 

A WebQuest é utilizada para orientar sobre as atividades 

(Aluna 6 AMC). 

Onde se disponibiliza a avaliação também fica 

estabelecido a forma de avaliação; se é [...] prova a 

avaliação é qualitativa ( Aluna 7 ALG) 

As atividades são mais elaboradas e esclarecidas, o 

curso vem crescendo neste aspecto (Aluna 9AML). 

Em cada disciplina é demonstrado o valor da pontuação 

das atividades, das avaliações, da presença nos fóruns 

(Aluna 10 AFB). 

Quadro 21 - Esclarecimentos sobre aspetos da avaliação da aprendizagem 

Fonte: Questionário aplicado às tutoras (2009) 
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atividades e quanto à pontuação atribuída às atividades. Então, na perspectiva dos alunos os 

professores informam detalhes quanto às atividades a serem desenvolvidas, assim como 

estabelecem o valor quantitativo dessas atividades. 

Identificamos que neste grupo nenhum aluno mencionou o professor como quem deve 

esclarecer diretamente e individualmente sobre os aspectos da avaliação, ficou claro uma 

apropriação desses esclarecimentos por meio de uma contínua participação no ambiente 

virtual de aprendizagem, no qual obviamente devem constar todas as informações necessárias 

aos alunos postadas pelo professor no início de cada atividade. 

 Mesmo que tenha sido o professor quem disponibilizou os esclarecimentos sobre 

aspectos da ação avaliativa, ele não tem que acionar o aluno para essas informações, uma vez 

que na modalidade de EAD o professor tem uma quantidade extensa de alunos para 

acompanhar. Então, o próprio aluno deve, também, buscar nas ferramentas pedagógicas do 

AVA as informações que necessita para desenvolver uma dada atividade, essa é uma das 

características da sala de aula virtual.  

E, obviamente, o aluno deve manter-se numa relação dialógica com o professor e com 

o tutor para dirimir dúvidas e esclarecer encaminhamentos não compreendidos por si só. 

Geralmente, é mais aceitável que essa relação aconteça em sentido oposto, ou seja, do 

professo/tutor ao aluno. Mas, o aluno da EAD precisa desenvolver um perfil que o auxilie na 

compreensão de que ele é o sujeito da sua própria aprendizagem, e que muitas ações podem 

partir de sua vontade e necessidade. Se ele não as expõe não tem como se descobrir sem o 

contato com professores e tutores.  

Na verdade, as situações cotidianas promovem decisão e acomodação de ações 

educativas que mapeiam as inter-relações entre esses autores na dinâmica de ensinar, aprender 

e avaliar, e todos precisam estar atentos a essas situações, pois elas retratam condições 

especiais de reflexão e ação de novas posturas. 

A clareza com que são expostos os critérios de avaliação no AVA permite ao aluno ter 

consciência do seu papel na avaliação da sua própria aprendizagem. Para tanto nos cursos na 

modalidade a distância as definições e escolhas de critérios tornam-se cruciais para que se 

possa analisar o desenvolvimento do aluno, a partir da sua produção, participação e evolução 

ao longo das atividades. Isto exige do professor determinação, coerência e objetividade ao 

definir os critérios e os instrumentos que utilizará para observar todo o percurso do aluno. 

A avaliação numa perspectiva formativa e reguladora considera os critérios de 

avaliação um imperativo que norteia o diagnóstico do desenvolvimento do aluno permitindo 
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ao professor saber quais os seus avanços e dificuldades e o que é precisa melhorar tanto na 

aprendizagem, como no ensino.  

Salientamos que a prática efetiva do feedback é condição impar neste processo de 

acompanhamento, orientação e reflexão sobre o processo avaliativo. É, pois, indispensável 

para que a avaliação se integre plenamente no processo de ensino e aprendizagem 

(FERNANDES, 2009). Precisamos, no entanto, explorar em potencial as diversas ferramentas 

pedagógicas disponíveis e nos desprendermos de práticas típicas do ensino presencial que 

pouco valorizam a atuação do aluno no processo de aprendizagem interativa e colaborativa.  

As ferramentas pedagógicas proporcionam a coleta de informações sobre as 

aprendizagens que estão sendo desenvolvidas, e simultaneamente sobre como o ensino está 

sendo conduzido. Essas informações devem ser interpretadas e refletidas no propósito da 

tomada de decisão caracterizada por intervenções por parte do docente, do discente e do tutor 

em vistas à promoção de uma aprendizagem significativa. 

Silva (2003) nos diz que o projeto político pedagógico da unidade de ensino precisa 

registrar os objetivos, os critérios de avaliação e os instrumentos avaliativos, assim como a 

abordagem pedagógica e avaliativa que se conceba, no sentido de orientar a prática de ensino 

e o processo avaliativo dos docentes.  

No âmbito da EAD, para que a dinâmica da ação avaliativa aconteça satisfatoriamente 

o professor tem a responsabilidade de orientar o tutor, o seu co-autor no processo avaliativo 

nessa realidade. Tal orientação precisa ser firmada numa relação de cumplicidade, de diálogo 

permanente e interação, caso contrário entraves poderão acontecer e os alunos serão os mais 

prejudicados. 

Comentaremos a seguir sobre as comunicações que são estabelecidas após as 

atividades avaliativas ainda na pretensão de fortalecer nossa reflexão sobre a prática avaliativa 

do curso objeto de nosso estudo, numa abordagem interativa e coolaborativa.  

5.1.4  Comunicações Estabelecidas Após as atividades Avaliativas 

A comunicação entre professor, tutor e alunos, autores e atores envolvidos no processo 

avaliativo é imprescindível para uma aprendizagem eficaz por parte do aluno, sobretudo após 

a realização das atividades avaliativas. Trazemos informações na óptica da interação como 

meio de contribuir para a superação de algumas dificuldades inerente à modalidade de 

educação a distância.  
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Uma das dificuldades, como já discutimos, é representada pelo processo de avaliação 

da aprendizagem online que necessita acontecer num ambiente dialógico, formativo e 

regulador.  

Para melhor compreender como acontece a dinâmica da comunicação no ambiente 

virtual de aprendizagem com relação aos aspectos da avaliação, perguntamos aos professores 

e tutoras quais as comunicações estabelecidas com os alunos após cada atividade avaliativa. 

E aos alunos, perguntamos quais as comunicações que recebem dos professores e tutores para 

esclarecer aspectos relacionados às atividades avaliativas realizadas. 

As informações referentes a essa temática encontram-se organizadas em três 

momentos. O primeiro e o segundo momento demonstram as ações de comunicação 

concretizadas pelos professores e tutores, respectivamente e o terceiro momento apresenta o 

ponto de vista dos alunos com relação ao processo de comunicação e interação que vivenciam 

no processo avaliativo. 

Algumas características que surgem nos dados apresentados a seguir já foram 

discutidas em sessões anteriores. Para evitar a exaustão iremos dar ênfase ao momento que  

representa  a comunicação após atividade avaliativa no ponto de vista dos alunos, por 

entendermos que o enunciado do aluno reflete as ações dos professores e tutores nesse 

contexto. 

 1º Momento – Comunicação: perspectiva do Professor 

OO  QQUUEE  DDIIZZEEMM  OOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS??  

Comunicação com os tutores Comunicação com os alunos 

1. No máximo e-mail com algumas dúvidas sobre 

como corrigir as atividades, enviadas pelos tutores. 

(Professora 2 PRA) 

1. Discussão da avaliação presencial através 

da videoconferência. 

2. Comentário individual sobre a resposta 

apresentada por cada aluno. (Professora 3 

PRF) 

1. Comentar as questões de provas. 

2. Relembrar conceitos e etapas envolvidos 

com os temas abordados em aula.  (Professor 

4 PJM) 

Quadro 22 - Comunicação professor - tutor e aluno 

Fonte: Questionário aplicado aos professores (2009) 
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 2º Momento: Comunicação: perspectiva das tutoras  

A partir das respostas dadas pelas tutoras em relação ao aspecto em reflexão, 

organizamos um quadro destacando as proposições referentes às comunicações que são 

estabelecidas entre professor e tutor; tutor e aluno; e professor e aluno. Vejamos: 

Quadro 23 – Comunicação professor - tutor - aluno 

Fonte: Questionário aplicado às Tutoras (2009). 

 3º Momento – Comunicação: perspectiva dos alunos 

A percepção dos alunos quanto às comunicações estabelecidas com os professores e 

com as tutoras poderia ser apresentado em cinco formas de atitudes de comunicação que eles 

vivenciam após as atividades avaliativas. 

Observamos nas falas dos mesmos, expressões referentes às comunicações 

estabelecidas pelos professores e outras representando as comunicações estabelecidas pelas 

tutoras. De modo que, organizamos os dados em dois  QUADROS 24 e 25, cada um apresenta 

as evocações dos alunos quantificando suas ocorrências, no que diz respeito à sua 

OO  QQUUEE  DDIIZZEEMM  AASS  TTUUTTOORRAASS??  

Comunicação Professor              Tutor 

- Não há comunicação. 

- Através das chaves de correção. 

- Pela mensagem do ambiente virtual. 

Comunicação Tutor                Aluno 

- Comentando algumas falhas nas atividades ou elogios por terem sido bem 

elaboradas ou bem socializadas. 

- Relato dos pontos que deixaram de ser explorados e que poderiam ser mais 

destacados nas atividades realizadas. 

-  Solicitação do gabarito das provas. 

- Solicitação que se verifique as atividades antes de serem enviadas, observando o 

que necessita melhorar. 

- Através do Link “enviar tarefa” onde é posto nota e comentário, no caso das        

atividades que são realizadas a distância. 

Comunicação Professor                Aluno 

- Alguns professores se comunicam com os alunos. 

- Se o aluno questionar ao professor alguns dão retorno. 
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comunicação com os professores e tutores após a realização das atividades avaliativas, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A opinião dos alunos consultados apresenta aspectos variados quanto à comunicação 

com o professor após as atividades avaliativas realizadas. Das 17 ocorrências que registramos 

9 apontam as comunicações que acontecem após as avaliações e 8 indicam deficiências nessa 

comunicação. Para alguns, o ambiente virtual de aprendizagem por meio dos fóruns temáticos 

permite um contato direto com o professor e possibilita a comunicação após avaliação. Para 

outros esse momento do processo avaliativo é estigmatizado principalmente pela ausência da 

comunicação do professor.  

Ao referir-se ao Quadro 22 sobre a comunicação na perspectiva dos professores, 

percebemos que algumas ações coincidem com o que o aluno concebe, outras não, tendo em 

vista que ao responder o questionamento os alunos consideraram o universo de docentes que 

constitui o curso.  

 

 

 

 

  

CCoommuunniiccaaççããoo  ccoomm  oo  PPrrooffeessssoorr  OOccoorrrrêênncciiaass  

Não há comunicação com o professor 4 

Há um retorno nos fóruns temáticos 4 

Através do ambiente 3 

Não há orientação baseada nos erros 2 

Não há retorno das avaliações presenciais 1 

Com os professores a distância é maior 1 

Contato direto com o professor 1 

Disponibilização das provas corrigidas 1 

Quadro 24 – Comunicação: professor-aluno 

Fonte: Questionário aplicado aos alunos (2009) 

CCoommuunniiccaaççããoo  ccoomm  oo  ttuuttoorr  OOccoorrrrêênncciiaass  

Comunicação freqüente 2 

Comunicação através dos encontros presenciais para 

discussão das tarefas realizadas 

2 

Esclarecem dúvidas e estão presentes nas dificuldades 2 
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Quadro 25 – Comunicação: tutor-aluno 
Fonte: Questionário aplicado aos alunos (2009) 

 

Observamos que o contato dos alunos com as tutoras se revela bem mais intenso e 

freqüente do que com os professores. Das 11 ocorrências que registramos apenas 2 revelam 

carência nessa comunicação. Percebemos o quanto o vínculo que se firma entre esses sujeitos 

tutor-aluno é imprescindível no processo de construção da aprendizagem pelos alunos da 

EAD.  

Retomando ao Quadro 23 sobre a comunicação na perspectiva das tutoras percebemos 

que a maioria das ações se concentra na relação dialógica entre tutor-aluno e aluno-tutor. As 

tutoras orientam as atividades, corrigem as atividades, coordenam os encontros presenciais, 

aplicam as provas presenciais, acompanham os alunos nos estágios supervisionados, ou seja, 

conduzem o aprendizado do aluno durante todo o semestre. São essas ações que aproximam o 

aluno do tutor e o definem como a mola mestra de todo o processo de construção do 

conhecimento na modalidade de EAD. 

Nosso propósito em perguntar aos professores, tutores e alunos sobre como acontece a 

comunicação após as atividades avaliativas se consolida na vontade de compreender a 

seguinte indagação: O que fazer com os resultados da avaliação?  

Sobre isso refletimos junto a Silva (2008) que concebe o domínio dessa pergunta, 

dentre outras anunciadas no início do capítulo, como possibilidade de colaborar para o 

desenvolvimento da autonomia didática do professor através de uma sólida fundamentação 

teórica e prática do seu fazer docente, um dos requisitos para a implantação de uma prática 

intencional, consistente e sistemática. 

Aretio (2002) diz que a informação sobre os resultados de uma atividade avaliativa 

deve ser passada para o aluno logo após sua realização. Para o autor, o aluno é o maior 

beneficiado com essa ação, muito embora, seja necessário também, para o professor, tutor, 

CCoommuunniiccaaççããoo  ccoomm  oo  ttuuttoorr  OOccoorrrrêênncciiaass  

Informam, orientam e estão sempre a disposição 1 

Comunicação pelo ambiente e por telefone 1 

Comunicação só quando solicitado pelo aluno 1 

Após publicação da nota 1 

Falta detalhamento sobre as atividades após a nota 1 
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curso e instituição. Portanto, a informação dirigida ao aluno precisa ser total, personalizada, 

motivadora, imediata e clara, em vista à qualidade da sua aprendizagem.  

Se a comunicação entre professor, tutor e aluno durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem é comprometida - enfatizamos os momentos posteriores às atividades 

avaliativas - a prática docente empobrece e não colabora para a efetivação de uma avaliação 

numa perspectiva diagnóstica, formativa e reguladora. No caso, os resultados da avaliação 

serão conduzidos apenas para atitudes de classificação e reprodução prevalecente da avaliação 

somativa. Essa característica não contribui para uma mudança de postura educativa numa 

perspectiva da práxis transformadora (VASCONCELOS, 2008). 

Ademais, na prática avaliativa interativa três ações estão bem evidentes: o diálogo, a 

cooperação e a colaboração. Ilustramos na Figura 45 uma representação do processo 

interativo que necessita se firmar nas práticas educativas, especificamente na EAD. 

 
 

Figura 45 - Processo interativo: ação educativa na EAD 
Fonte: Elaborada pela autora do trabalho (2010) 

A interação representa as articulações que se estabelecem, no nosso caso, entre 

professor – tutor – aluno na experiência social que vivenciam por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem, cujas ações desenvolvidas nesse intento são acompanhadas de reflexões sobre 

seus resultados, produção de significados, tomada de decisões e conseqüente modificação no 

jeito de ser e atuar no meio social com criticidade e convicção.  

A proximidade que identificamos entre as tutoras e os alunos do curso em estudo nos 

motivou a fazer o seguinte questionamento às tutoras: Quais as principais manifestações 

ALUNO

TUTORPROFESSOR
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enunciadas pelos alunos em relação ao processo avaliativo das disciplinas do curso? As 

respostas aparecem no quadro que segue: 

1. Questionam a socialização se o curso é on-line. Há resistência na 

socialização das atividades. 

2. Questionam a participação nos fóruns; 

3. Questionam a quantidade de disciplinas; 

4. Reclamam das provas presenciais serem objetivas; 

5. As provas que geralmente não contemplam o conteúdo pedido; 

6.  Solicitam algumas questões abertas nas provas; 

7. Solicitam a diminuição no número de provas por dia; 

8. O não acesso às provas presenciais para saberem o que erraram; 

9. Reclamam das provas que trazem apenas cinco questões; 

10. Sentem dificuldades em formar grupos de estudo. 

11. A questão de notas erradas em algumas disciplinas; 

12. Solicitam a ativação da videoconferência. 

Quadro 26 - Principais manifestações dos alunos quanto ao processo  

avaliativo das disciplinas do curso 

Fonte: Entrevista com as tutoras (2009) 

 

O conteúdo desse quadro, nesse momento, servirá apenas para instigar e motivar 

reflexões acerca da realidade dos cursos de formação docente na modalidade de educação a 

distância. Consideramos que os indicadores presentes nesse quadro já foram diluídos na 

discussão até então realizada. 

5.1.5  Concepção sobre avaliação da aprendizagem 

É bem provável que a concepção sobre avaliação que se move nos espaços escolares e 

universitários referenda a observação daquilo que o aluno aprendeu e o valor mensurado ao 

requisito de aprendizagem considerada. Uma nota alta nos daria uma satisfação ou garantia de 

aprendizagem e em caso contrário nos apontaria uma incapacidade intelectual de determinado 

aluno. 

Diante das diversas discussões sobre avaliação da aprendizagem, verificamos que tal 

postura não corresponde ao ato educativo conivente com uma perspectiva construtivista que 
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norteia a construção de uma aprendizagem significativa sob a qual se move uma relação 

dialética entre quem ensina e quem aprende, e nem tão pouco atende às necessidades do 

aluno. 

Adeptos a uma abordagem construtivista, acreditamos ser indispensável desenvolver 

um trabalho direcionado para uma mudança na concepção sobre avaliação com base nas 

atitudes do querer e do agir. Muitos educadores só conseguem visualizar a avaliação numa 

perspectiva classificatória e como um fim em si mesmo e, além disso, resistem a qualquer 

inovação neste aspecto do ensino e da aprendizagem.   

Almejar a abertura de novos horizontes que conduzam a uma prática reflexiva, 

dialógica, interativa e colaborativa, é uma das possibilidades de consolidar o desejo de fazer 

diferente para atender satisfatoriamente à realidade social contemporânea no desenvolvimento 

da cidadania. 

Sendo nosso ponto crucial de estudo a modalidade de ensino a distância, procuramos 

informações dos nossos sujeitos sobre qual sua concepção sobre avaliação de um modo 

geral, para tentarmos compreender sua postura enquanto professor, tutor ou aluno no processo 

avaliativo que se realiza nesse curso de formação docente inicial à distância.  

Vejamos o que eles disseram sobre sua concepção de avaliação. 

5.1.5.1  Concepção dos Professores 

Olhe a avaliação na EAD, ela é conceitual quando você trabalha diretamente 

na questão da experiência da prova.[...] Avaliação é um processo que tem 

que ser visto constantemente. E, na EAD, a gente tem essa avaliação, 

principalmente no estágio, na questão da participação do aluno online, 

quando ele tira dúvidas, quando ele questiona e a gente vai trabalhando a 

questão da avaliação (PROFESSORA 1 PGJ). 

[...] a minha forma de ver a avaliação, é eu acho que é a angústia de todo 

mundo. Avaliação não é uma coisa fácil, até porque assim, existe sempre 

uma questão pessoal e uma concepção que faz a minha avaliação que é 

muito própria, da minha formação. [...] eu ainda não consigo formular 

avaliações que sejam capazes de me dar a certeza de que houve um resultado 

naquele processo de ensino aprendizagem, sem usar de certos artifícios 

antigos ,como é o caso das questões de pergunta e resposta, entendeu? [...] 

Pra mim não é uma coisa tão clara, de como avaliar tendo certeza de que 

avaliei bem (PROFESSORA 2 PRA). 

A avaliação é, [...] uma forma dos alunos mostrarem pra gente se eles 

entenderam todo conteúdo ou maior parte do conteúdo que foi vivenciado 

durante o curso. [...] Eu sinceramente, não gosto da palavra avaliação. [...] A 
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distância, a gente não sabe o que é que tá acontecendo com o aluno, [...] A 

distância a gente não tem [...] essa oportunidade de conhecer bem o aluno 

[...].  Então, simplesmente através da avaliação a gente tem que pontuar. E, o 

processo, o sistema exige isso, não é? Então, a gente tem que pontuar, pra 

poder aquele aluno ser avaliado no contexto. [...] (PROFESSORA 3 PRF). 

Olhe, a avaliação é sem dúvida a etapa mais difícil em qualquer processo de 

ensino. [...] E, ela, mesmo a distância, a impressão que eu tenho é que ela 

ainda é uma avaliação pontual, não é outra coisa. Não acho que a avaliação 

do sistema a distância seja melhor que o processo presencial. É tão ruim 

quanto. (PROFESSOR 4 PJM) 

Ao dialogarmos sobre avaliação em qualquer circunstância educativa imprimimos 

nossa concepção de avaliação fruto das nossas experiências vivenciadas durante o nosso 

percurso pela escola como aluno, bem como aquelas que nos acompanharam durante nossa 

formação inicial e que determinaram nossa prática docente. Esse aspecto é bem evidente na 

fala da Professora 2 PRA. 

Sobre isso, Hoffmann (2007) em suas investigações sobre avaliação afirma que a 

postura classificatória e autoritária de alguns educadores faz alusão à contradição entre o 

discurso e a prática e é explicada compreendendo a concepção do educador como reflexo da 

sua história como aluno e professor. 

Além do mais, imprimimos uma postura negativa do processo avaliativo, como algo 

que pode trazer mais malefício do que benefícios. Fica claro em algumas expressões dos 

professores, a dúvida, a angústia, a insegurança e a dificuldade com relação à avaliação, por 

exemplo: A Professora 2 PRA diz: “[...] a minha forma de ver a avaliação, eu acho que é a 

angústia de todo mundo.[...] ainda não é uma coisa tão clara, de como avaliar tendo certeza de 

que avaliei bem” A expressão da Professora 3 PRF,  “Eu sinceramente, não gosto da palavra 

avaliação.” e o Professor 4 PJM  ressalta que  “[...] a avaliação é sem dúvida a etapa mais 

difícil em qualquer processo de ensino.”  

Como afirma Hoffmann (2007, p. 14), “a concepção de avaliação que marca a 

trajetória de alunos e educadores, até então, é a que define essa ação como julgamento de 

valor dos resultados alcançados”. Por isso há presença significativa dos elementos que 

compõem a prática avaliativa tradicional, nas relações estabelecidas, como prova, nota, 

conceito, boletim, recuperação, registro, reprovação. 

 

  



APRESERNTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 203 

 

5.1.5.2  Concepção das Tutoras 

Avaliação eu acho que é uma maneira de você medir o conhecimento do 

aluno. Por mais que a gente tente não avaliar com o tipo prova, mas você 

avalia com o tipo, uma atividade, uma maneira dele expressar um texto. [...] 

Só que muitas vezes a gente não pode fugir da prova, porque se você vai 

participar de um concurso tem prova, se você vai pro vestibular tem prova, 

por mais que a gente queira aquela avaliação contínua onde a gente 

aproveita, [...] é a participação deles nas atividades. [...] Mas, é necessário 

realmente a prova. É tanto que há uma grande preocupação porque eles tiram 

notas boas nas atividades e estão tirando notas ruins nas provas. (TUTORA 1 

TFR) 

Então, essa questão de avaliação, o professor vai aprendendo a cada dia. É, a 

avaliação é um reflexo da turma, da necessidade da turma, então o professor 

tem que trabalhar isso. A questão da mudança, também, às vezes a gente não 

quer sair daquela mesmice do que uma prova objetiva. [...] a prova ela faz 

parte, agora, ela pode ser verificada de várias formas. (TUTORA 2 TKD) 

Avaliação é uma forma de medir o conhecimento [...]  adquirido pelo aluno. 

E que não é fácil avaliar, porque cada aluno ele tem um nível de 

aprendizagem [...] diferente, dependendo [...] da situação de cada aluno, do 

que o professor precisa verificar, com mais atenção. É, e saber distinguir [...] 

a aprendizagem do aluno. [...] E, para mim eu acho muito difícil e 

complicado avaliar, é muito complexo, porque às vezes não é só um 

conteúdo, uma prova [...] eu acho que uma prova não mede conhecimento de 

ninguém [...].(TUTORA 3 TRG) 

Bem, a finalidade da avaliação é verificar se o aluno está apto a dar 

continuidade a níveis superiores ao que ele estar [...] Agora, a questão de da 

avaliação, deixar algumas brechas ou não, é que deve ter uma forma, 

também de ser analisada constantemente. [...] a gente também não pode 

abolir uma prova, é porque os próprios exames de vestibulares que estão 

sendo abolidos agora, mas vem o ENEM, é em forma de prova. Então, a 

gente tem que preparar o alunado pra tudo, pra o dia a dia [...] (TUTORA 4 

TAP). 

Ao definir a avaliação ou apontar sua função na escola, as Tutoras 1 TFR e 3 TRG 

dizem que a avaliação é uma forma de medir  o conhecimento adquirido pelo aluno. A Tutora 

4 TAP compreende que “a função da avaliação é verificar se o aluno está apto a dar 

continuidade a níveis superiores ao que ele está”. Na concepção da Tutora 2 TKD a avaliação 

“é um reflexo da turma, da necessidade da turma, então o professor tem que trabalhar isso.” 

Temos consciência que o processo avaliativo traz a marca de um contexto político e 

social com interesse em perpetuar e conservar um padrão próprio de sociedade conservadora, 

e a avaliação se comporta como uma maneira de “enquadrar” os alunos nesse contexto 
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reproduzindo os seus reais interesses. Então, pensar a avaliação como condição para medir e 

verificar aprendizagem é bem característico desse modelo de sociedade. 

Identificamos nas expressões das tutoras sobre a concepção de avaliação alguns pontos 

que elegemos como pertinentes à discussão e à reflexão que ora realizamos.  

 A prova como instrumento avaliativo que precisa existir para atender 

às exigências dos concursos vestibulares e ENEM. 

 Avaliação contínua como participação do aluno na sala de aula. 

 Análise constante da avaliação para verificar avanços e dificuldades. 

 Uma visão inovadora de perceber que o professor aprende com a 

avaliação. 

 Avaliação como um processo complexo que envolve dificuldades. 

Sobre as provas as Tutoras 1 TFR e 4 TAP, respectivamente, usam as expressões 

“fugir da prova” e “abolir uma prova” para exprimir que a prova é necessária na ação 

educativa, uma vez que os concursos que são realizados, a exemplo dos vestibulares e do 

ENEM, adotam a prova como instrumento avaliador. Então, é claro em suas expressões que o 

aluno precisa se preparar para deparar-se com essa realidade.  

Acrescentamos a expressão da Tutora 2 TKD como possibilidade de refletir sobre a 

função formativa desse instrumento avaliativo, ela diz “às vezes a gente não quer sair daquela 

mesmice do que uma prova objetiva, de que a prova ela faz parte, agora, ela pode ser 

verificada de várias formas [...]”.  

Necessitamos refletir sobre o real sentido do que é educar para a vida. Seria possível 

trabalhar os conteúdos em sala de aula realizando avaliações interativas com questões 

desafiadoras e reflexivas, que desenvolvam no aluno competências e habilidades direcionando 

o seu estar no mundo, não apenas para prestar exames para ascensão acadêmica ou 

profissional. O que seria o preparar para a vida? Esses questionamentos nos acompanham 

sempre e muitas vezes na falta de uma resposta consistente e significativa acabamos por 

exercer práticas contraditórias ao verdadeiro sentido do educar. 

Nossas escolas ainda não compreendem a avaliação como a oportunidade do aluno e 

do professor dialogar sobre dificuldades e avanços e dirige à prova toda a responsabilidade de 

julgar o desenvolvimento do aluno.  

Deciframos na fala da Tutora 1 TFR uma contradição ao se dizer que as provas 

precisam permanecer para preparar o aluno para as avaliações institucionais que acontecem 

no cotidiano. Porém, há uma preocupação suspensa nessa ação avaliativa a qual 
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representamos na fala da Tutora 1 TFR, “[...] porque eles tiram notas boas nas atividades 

(WebQuest) e estão tirando notas ruins nas provas (avaliação presencial)”. Muitas vezes as 

notas das atividades a distância cobrem a nota baixa das provas presenciais. Então, porque as 

provas “têm” que continuar? Será que devemos abolir as provas? Como redimensionar sua 

função em vista as teorias de aprendizagem e de avaliação mais comentadas atualmente?  

Aretio (2002) concebe que as provas quando bem elaboradas constituem um elemento 

de aprendizagem, pois exploram no aluno ações de recordar, compreender, reconhecer e 

reconstruir. Além disso, a prova informa características da aprendizagem do aluno e 

possibilita sua reflexão rumo à tomada de decisões necessárias à melhoria na construção do 

conhecimento.  

Precisamos compreender a funcionalidade de cada atividade avaliativa que se pretende 

utilizar. Que aspectos da aprendizagem possibilitam desenvolver? Qual a relação dessa 

atividade com a condição diagnóstica e formativa da avaliação? Esses e outros 

questionamentos poderiam ser feitos para tentar desvelar a ação educativa que as atividades 

avaliativas podem conduzir.  

Uma breve reflexão sobre as duas atividades citadas pela Tutora 1 TFR a atividade 

WebQuest e a prova (avaliação presencial). Ao apresentarmos a atividade realizada pela 

WebQuest, anteriormente, identificamos diversos elementos que orientam o aluno na 

efetivação daquela tarefa, a exemplo do processo e dos critérios de avaliação. Além disso, o 

aluno dispõe de um tempo considerável para desenvolver e tem o tutor para esclarecer 

dúvidas e encaminhar a construção do conhecimento. 

E, no que diz respeito à avaliação presencial, quais as orientações que são prestadas? 

Não registramos nada sobre como é conduzida essa avaliação, salvo a indicação de quais os 

fascículos que comporão a atividade. Na verdade nesse tipo de atividade o que prevalece é a 

“possibilidade” de erro e acerto. Talvez o comportamento distinto dessas duas atividades 

avaliativas possa ter colaborado para os resultados de sucesso e do insucesso. Obviamente, 

outros fatores também estão envolvidos na diferença de resultados nessas atividades. 

A prova pode ser um instrumento importante, pois ela pode fornecer elementos 

objetivos e explícitos para o contato direto com o desenvolvimento do aluno. Faz parte do 

processo de conhecimento a elaboração da síntese, da produção do aluno com base na 

produção cotidiana (VASCONCELOS, 2008). Essa ação colabora para encaminhamentos 

necessários à melhoria da aprendizagem. 
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A Tutora 3 TRG aponta a avaliação como um processo complexo diante das 

dificuldades que ela tem em avaliar. Isso está claro quando ela fala: “[...] não é fácil avaliar, 

porque cada aluno ele tem um nível de aprendizagem [...] diferente” e “[...] eu acho muito 

difícil e complicado avaliar, é muito complexo, porque às vezes não é só um conteúdo, uma 

prova [...] eu acho que uma prova não mede conhecimento de ninguém [...]”.  

Aqui é abordado um aspecto imprescindível que devemos considerar no ato de avaliar, 

que é conhecer e compreender o nível de aprendizagem do aluno. Fazemos ressalva às 

diferenças individuais e ao conhecimento prévio que o aluno tem sobre determinado 

conhecimento. A temática da prova reincide nessas expressões, porém podemos considerá-la 

noutra abordagem referente às limitações desse instrumento avaliativo para avaliar diferentes 

aprendizagens que não sejam apenas cognitivas e conceituais.  

Em conversas com as Tutoras ficaram bem evidente a vontade e a realização de ações 

que primem por características típicas de uma abordagem construtivista para as ações de 

ensinar e avaliar. Não podemos negar que equívocos também são presentes, mas 

consideramos a historicidade que constitui a trajetória docente de cada uma dela e que não 

difere daquela que nós também percorremos.  

Fernandes (2009) considera o fato que os professores terão que continuar a viver com 

avaliações de natureza formativa e de natureza certificativa. Apesar disso é necessário 

conhecer bem as funções e características de cada uma, ver as alternativas possíveis de 

articulações que podem ser estabelecidas entre as duas, saber qual o papel do professor no 

desenvolvimento em cada uma das modalidades. Isso é importante para que o professor tenha 

consciência e convicção da prática avaliativa que exerce. 

5.1.5.3  Concepção dos Alunos 

Eu acho que avaliação é tudo aquilo que a gente conseguiu aprender naquele 

momento.  E daí você vai ser avaliado mediante aquilo. [...](ALUNA 1 

AND). 

A avaliação deve ser contínua. Quando, desde o momento que o aluno chega 

na escola até quando ele vai a vida dele em casa, o professor deve tá  atento 

a isso, ao desenvolvimento dele na escola depende de vários fatores em casa, 

na escola, no trabalho, depende de tudo isso [...](ALUNA 2 AGS). 

[...] avaliação seria, no meu ponto de vista, seria saber até que ponto a pessoa 

adquiriu conhecimentos. Dos conteúdos ensinados, repassados. (ALUNO 3 

AOR) 
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Eu quero assim, quando tiver no meu meio de educação, é superar algumas 

dificuldades que eu tive. Procurar sempre que o aluno aprenda de uma forma 

interativa, de uma forma dinâmica, que ele consiga gravar [...].Acho que um 

aluno deve ser avaliado do início, na hora que ele entra na sala de aula, a 

partir do momento que você tá explicando [...] você vê se aquele aluno está 

realmente participando. [...] Uma atividade em grupo [...] Que eles em grupo 

socializem melhor essas atividades, isso também é uma forma de avaliar, 

porque é uma troca de experiência. (ALUNA 4 ALC) 

[...] De ver que avaliação não é só você escrever aquilo ali, uma pergunta, 

você vê aquela pergunta, você ter que saber aquilo. Avaliação é o contato 

que você tem com seus alunos, é você saber se ele pode desenvolver um 

questionário [...] O simples conversar com seu aluno e você entender, se ele 

tá entendendo o assunto, se ele tá totalmente por fora (ALUNA 5 ACS).  

[...] Eu acho que ela tem que ser dividida entre prática e teoria, [...] Por que 

[...] em ciência, principalmente, ela tem uma prática. [...] Que é muito 

importante, muito válida para o aprendizado do aluno, é você fazer 

experiências de laboratório, aula de campo. [...] O que importa na verdade 

não é a nota que o aluno vai tirar é o que ele conseguiu aprender. [...] Eu 

acho que a questão da nota, assim é segundo plano, você não pode dizer que 

um aluno é bom ou ruim porque ele tira 10 ou porque tira 4, entendeu? 

(ALUNA 6 AMC). 

Avaliação eu acho que é um método que a gente usa, assim, pra saber se os 

alunos ou, seja lá quem for, é, assimila [...] o que a gente tá lecionando. [...] 

Será que essa avaliação que a gente faz ela avalia mesmo os alunos? É com 

ela que a gente determina se fulaninho vai passar pra série seguinte ou se vai 

ficar na mesma, não é? Mas, eu acho que muitas vezes a gente pode ser até 

injusta aí [...].(ALUNA 7 ALG) 

Seria melhor a gente avaliar de forma assim, mais ampla o aluno. As provas, 

a gente que estuda aquele momento, sabe até, o que aprende [...], mas o que 

não, ficou só naquela hora do papel mesmo, depois a pessoa esquece. Mas, 

ainda é o método que tem que ser usado como as provas [...](ALUNA 8 

AEP). 

Eu como professora tentaria, lógico, é, infelizmente a gente não tem outro 

meio que possa se avaliar a não ser a prova, mas eu tentaria balancear isso aí, 

tanto é que eu acho que o curso ele dá um embasamento, porque além das 

provas, tem as atividades, tem a discussão, tem o fórum. [...] Eu como 

professora tentaria olhar tanto a questão da prova, mas também tentaria olhar 

essa questão do aluno, do esforço e trabalhos também, [...] É, outras formas 

de avaliar, pra que o aluno não se sinta tão prejudicado. Com aquela coisa da 

prova. (Aluna 9 AML) 

Avaliação, assim, acho que é medir os conhecimentos adquiridos naquela 

disciplina. E  atividade eu acho até melhor do que avaliação. Atividade tem 

isso assim de você buscar outros meios. Avaliação eu acho que é muito, ás 

vezes chega muito a ser uma coisa só, muito isolada (Aluna 10 AFB). 
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Na perspectiva da maioria dos alunos consultados a avaliação é concebida como 

aquilo que ele gostaria que estivesse acontecendo no curso, há uma visão prospectiva de 

atuação futura considerando a avaliação contínua como uma possibilidade de agir diferente. 

Os alunos exprimem sobre o que é, como e com quais instrumentos avaliar. Entre 

equívocos, contradições e inovações destacamos o que é essencial à nossa reflexão. Tornamos 

presente uma representação sobre qual a concepção que os alunos têm sobre avaliação. 

Alguns alunos retrataram que avaliação é: 

  “é tudo aquilo que a gente conseguiu aprender naquele momento” (Aluna 1 AND). 

 “saber até que ponto a pessoa adquiriu conhecimentos. Dos conteúdos ensinados, repassados” 

(Aluno 3 AOR). 

 “O simples conversar com seu aluno e você entender, se ele tá entendendo o assunto, se ele tá 

totalmente por fora.” (Aluna 5 ACS). 

 “[...] é um método que a gente usa, assim, pra saber se os alunos ou, seja lá quem for, é, 

assimila [...] o que a gente tá lecionando. [...]” (Aluna 7 ALG). 

A avaliação é considerada como um método que lhe dá condições de saber o que o 

aluno aprendeu sobre os conteúdos repassados e representa tudo que se aprende em um dado 

momento. Nessa síntese, baseada nas expressões dos alunos, percebemos a função avaliativa 

limitada à ação de verificação e de constatação. Por outro lado encontramos um indício de que 

a função avaliativa pode assumir um caráter de negociação, diálogo e observação sobre o grau 

de compreensão do aluno mediante alguma situação educativa (Aluna 5 ACS). 

A aluna 10 AFB não reconhece as atividades que o curso realiza como avaliação. Para 

ela as avaliações presenciais representam o significado de avaliação e servem para medir 

conhecimentos. A referida aluna percebe que essas avaliações “as vezes chega muito a ser 

uma coisa só, muito isolada”. Na sua percepção as atividades, que no caso são aquelas 

desenvolvidas a distância através da WebQuest são melhores do que a “avaliação”, referindo-

se às provas presenciais. Por quê? Ela afirma que a “atividade [...] é uma coisa, integrada [...] 

você busca outras coisas, busca juntar disciplinas, não fica só a título, assim de conceitos. 

Acho importante.” 

A aluna ainda não compreende que as atividades da WebQuest constituem 

instrumentos avaliativos tanto quanto as avaliações presencias. A diferença entre esses 

elementos constituintes da prática avaliativa corresponde à forma como são elaboradas e para 

quais funções são utilizadas. Pela descrição da aluna deduzimos que a prova apresenta 

características da avaliação classificatória, enquanto que as atividades pela WebQuest traz 

aspectos da avaliação formativa e mediadora. 
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As opiniões de alguns alunos sobre como avaliar encontradas nas seguintes 

expressões: 

 “Eu acho que ela tem que ser dividida entre prática e teoria” (Aluna 6 AMC). 

 “Seria melhor a gente avaliar de forma assim, mais ampla o aluno” (Aluna 8 AEP). 

 “A avaliação deve ser contínua [...] o professor deve tá atento a isso” (Aluna 2 AGS). 

 “Aprenda de uma forma interativa, de uma forma dinâmica, que ele consiga gravar [...]” 

(Aluna 4 ALC). 

Nesse ponto sobre o como avaliar, as alunas exprimem uma necessidade de mudar o 

rumo da avaliação, todas apontam para características contrárias a uma postura tradicional, 

como por exemplo, avaliação contínua, aprendizagem interativa e avaliar o aluno de forma 

ampla.  

A aluna 6 AMC fala da divisão entre prática e teoria, no sentido de fazer valer no 

processo de avaliação as atividades práticas que podem ser realizadas e não apenas aquelas 

que envolvem questões teóricas e conceituais. 

O termo “gravar‟ utilizado pela Aluna 4 ALC, apesar de ter um sentido tradicional de 

aprendizagem, podemos compreender, de acordo com o contexto da sua argumentação, como 

sendo um momento de apropriação e acomodação do que se aprendeu. 

Os alunos também pronunciaram sobre meios e instrumentos avaliativos. Sobre esse 

aspecto identificamos os seguintes comentários: 

[...] a gente não tem outro meio que possa se avaliar a não ser a prova, mas 

eu tentaria balancear isso aí, [...] porque além das provas, tem as atividades, 

tem a discussão, tem o fórum. outras formas de avaliar, pra que o aluno não 

se sinta tão prejudicado.(Aluna 9 AML). 

[...] fazer experiências de laboratório, aula de campo. [...] o que importa na 

verdade não é a nota que o aluno vai tirar é o que ele conseguiu aprender 

[...]. (Aluna 6 AMC). 

[...] As provas a gente que estuda aquele momento, sabe até, o que aprende 

[...], mas o que não, ficou só naquela hora do papel mesmo, depois a pessoa 

esquece, né? Mas, ainda é o método que tem que ser usado como as provas. 

(Aluna 8 AEP). 

[...] uma atividade em grupo [...] que eles em grupo socializem melhor essas 

atividades, pra mim isso também é uma forma de avaliar, porque é uma 

troca de experiência. (Aluna 4 ALC). 
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Nesse item a prova aparece como um meio avaliativo indispensável. Todavia, também 

encontramos algumas expressões que tratam de suas limitações, a exemplo do que nos falam 

as Alunas 8 AEP e 9 AML.  

Outros instrumentos são ressaltados como importantes para o processo avaliativo 

como as experiências de laboratório, as discussões nos fóruns, as atividades em grupos que 

caracterizam outras formas de avaliação do aluno, fazendo convergir a teoria e a prática na 

ação avaliativa e, portanto, educativa. 

A utilização de diferentes instrumentos avaliativos permite desvelar diferentes 

conteúdos de aprendizagem, desde os de ordem conceitual, que comumente avaliamos, até os 

de ordem procedimental e atitudinal. Essa diversidade em como adquirir informações sobre o 

aluno, em vista do seu desenvolvimento pleno, proporciona ao mesmo um constante exercício 

com a liberdade de autoria, a multiplicidade de acessos no AVA, o diálogo, a troca de 

informações e opiniões, a participação, a intervenção e autoria colaborativa, fatores 

considerados por Silva (2006) como princípios essenciais para uma educação cidadã.  

Nesse contexto, a avaliação é sustentada pela interatividade e pela interação e exige  

um espaço aberto e flexível para consolidação de práticas inovadoras fundadas na perspectiva 

de uma avaliação mediadora. 

Então, na visão dos alunos conseguimos enxergar que o espaço para posturas 

eminentemente tradicionais está se limitando e paulatinamente acreditamos que novas 

convicções vão preenchendo esse espaço com abordagens mais construtivista e significativa 

para avaliar. 

Mas, há muito ainda o que fazer, na atual situação acadêmica desses alunos, futuros 

professores, que precisam ser instigados e direcionados a refletir sobre as ações avaliativas, 

para superação de práticas redundantes e reprovativas. Precisamos estar atentos ao 

desenvolvimento desses futuros professores primando pelas competências e habilidades que 

lhes dêem condições de atuar de forma segura e coerente na prática educativa.  

É urgente e essencial, sobretudo na modalidade de EAD, repensar a prática avaliativa 

que as universidades realizam, pela sua função direta na formação docente para os níveis 

fundamental e médio no sentido de evitar a perpetuação de práticas frenadoras, classificatórias 

e excludentes. 
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5.1.5.4  Imagem representativa sobre avaliação: o professor e o aluno 

Espelhamos-nos em uma das experiências de pesquisa educativa vivenciada por 

Hoffmann (2007), e perguntamos aos nossos informantes qual a imagem, palavra ou 

personagem que eles fariam associação com a avaliação. As respostas foram diversas e apenas 

três alunas disseram não ter nada a declarar, justificando não conseguir fazer nenhuma 

relação. Vejamos: 

 

 
Figura 46 - Representação da palavra avaliação29 

Fonte: Entrevista com os professores e alunos (2009) 

É perceptível que a maioria das características suscitadas centra-se na herança de uma 

forma tradicional de ensinar, aprender e avaliar, como a prova, o bicho-papão, a cobrança, 

alguém carrasco e uma situação difícil vivenciada (disciplina de português). 

Detectamos também representações de cunho positivo e a tentativa de um novo olhar 

para a avaliação, quando consideramos a característica da avaliação como processual; a 

representação como a mãe personagem que retrata o cuidado, a orientação, o afeto, o 

acompanhamento, a sabedoria como valores inerentes à avaliação; e ao citar o nome de Paulo 

Freire como uma personagem importante no campo educacional, com sua proposta embasada 

no diálogo, autonomia, transformação e inserção social.  Mas, por outro lado, a avaliação é 

uma grande interrogação.  

Hoffmam (2007) ao realizar esse jogo nos encontros que promove observa que as 

perguntas que são feitas, as respostas e os exemplos citados pelos professores expressam 

princípios e metodologias de uma avaliação estática, classificatória e fundamentalmente 

sentenciadora.  

                                                           
29

 Para cada característica apresentada há uma justificativa que pode ser apreciada no ANEXO O 

Professores

•Processual

•Prova

•Bicho-papão

•Uma grande interrogação

Alunos

•Mãe
•Disciplina de português
•Paulo Freire
•Cobrança
•Alguém bem carrasco



APRESERNTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 212 

 

Diante do que já discutimos anteriormente encontramos algumas lacunas que nos 

levam a entender que a avaliação é um fenômeno indefinido, ainda é uma grande 

interrogação. Uma vez que há controvérsias entre o que se pensa sobre a avaliação e o que se 

faz na avaliação no ponto de vista do professor, do tutor e do aluno. 

Salientamos que na concepção sobre avaliação prevalecem práticas embasadas num 

discurso aberto e construtivista e na ação avaliativa prevalece a arbitrariedade e o equívoco 

em tratar os elementos constituintes da prática avaliativa como significado da avaliação. No 

nosso caso o elemento da prática avaliativa que teve maior destaque foi a prova. Este foi 

citado pela maioria dos sujeitos consultados como uma maneira ímpar e indispensável de 

avaliar. 

Por fim, concordamos com Hofmann (2008) que o sentido da avaliação é de tomar 

providência e não de constatação. O processo avaliativo, numa abordagem mediadora, exige 

uma relação de diálogo do professor, do tutor e do aluno sobre suas maneiras de compreender 

o mundo num processo de aproximações sucessivas visando construir uma práxis 

transformadora. 

5.1.6  Principais dificuldades enfrentadas no processo de avaliação da aprendizagem no curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância 

Para concluirmos esta parte trataremos de apresentar quais as principais dificuldades 

apontadas na prática avaliativa dos professores e das tutoras e aquelas que são enfrentadas 

pelos alunos no processo de avaliação realizado pelo curso. Apresentar esses aspectos faz-se 

necessário para uma reflexão sobre o que está sendo desenvolvido no âmbito da avaliação do 

nosso curso objeto de estudo, evidenciando principalmente os aspectos que precisam 

melhorar, mas, sobretudo aqueles que se encaminham ou se consolidam numa prática 

avaliativa coerente e satisfatória visando o desenvolvimento de uma educação de qualidade. 

Estes desempenham uma função primordial para o aspecto de mudança de postura. 

Para os professores consultados as principais dificuldades estão representadas no 

Quadro 27, a seguir: 
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PPRROOFFEESSSSOORREESS  

Prof. 1 PGJ 1 Não tenho. 

Prof. 2 PRA 

1. Falta de interatividade entre professor e aluno 

2. Falta de discussão a respeito do processo de ensino-

aprendizagem 

Prof. 3 PRF 
1. Ausência de comunicação dos alunos, antes e após as 

avaliações (fóruns e avaliações presenciais). 

Prof. 4 PJM 
1. A distância dos alunos. 

2. A falta de uma conversa pessoalmente (olho no olho)! 

Quadro 27 - Principais dificuldades dos professores 

Fonte: Questionário aplicado aos professores (2009) 

Para as tutoras as principais dificuldades são: 

TTUUTTOORRAASS 

Com relação ao aluno: Com relação ao professor e ao sistema de 

avaliação adotado pelo curso: 

A falta de interesse e compromisso dos alunos 

na questão do estudo diário. 

O desinteresse quanto o cumprimento dos 

encontros presenciais. 

Acompanhar alguns alunos na socialização das 

atividades.  

Alunos que têm dificuldade em compreensão 

dos conteúdos.  

Domínio específico das disciplinas para orientar 

os alunos.  

Tempo que alguns alunos passa sem frequentar 

uma universidade. 

A falta de informação por parte dos professores. 

Coordenar uma orientação voltada para muitas 

disciplinas. 

Avaliar várias disciplinas ao mesmo tempo. 

A quantidade de atividades para serem corrigidas 

pelo único tutor.  

 

Quadro 28 - Principais dificuldades das tutoras 

Fonte: Questionário aplicado às tutoras (2009) 

Para alunos informantes as principais dificuldades são: 

CCAATTEEGGOORRIIAASS  DDEE  DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS  OOccoorrrrêênncciiaa  

1. Socialização (comunicação das aprendizagens) 5 

2. Distância do pólo 4 

3. Tira-dúvidas 4 

4. Uso das ferramentas tecnológicas 4 
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CCAATTEEGGOORRIIAASS  DDEE  DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS  OOccoorrrrêênncciiaa  

5. Tempo 3 

6. Autodidata 3 

7. Interação 3 

8. Compreensão 2 

9. Dedicação 2 

10.  Disciplina 2 

11.   Recursos didáticos 1 

12.  Exigência do curso 1 

13.  Trabalho 1 

14.  Saúde 1 

Quadro 29 – As principais dificuldades que os alunos enfrentam no processo avaliativo 

Fonte: Ficha documental - Alunos 

De posse dessas informações podemos refletir sobre o que foi e está sendo realizado 

no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância nas intervenções pedagógicas, 

administrativas e, portanto, educativas visando o oferecimento de um ensino de qualidade e 

colaborando para a superação de velhos paradigmas que margeiam a modalidade de educação 

a distância. 

5.2  EIXO II: CARACTERÍSTICAS DAS APRENDIZAGENS DESENVOLVIDAS PELOS 

LICENCIANDOS. 

Nesta parte do nosso relatório, caracterizaremos as aprendizagens desenvolvidas pelos 

discentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância, voltadas à sua 

formação docente. O diálogo que obtivemos sobre o processo avaliativo da aprendizagem, ao 

longo dos capítulos anteriores, com os professores, tutores e alunos, nos forneceu subsídios 

para refletir a percepção que cada um tem sobre a formação docente vivenciada no curso.  

Trataremos com maior profundidade esse ponto analisando as expressões dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, com o intento de reforçar a dimensão diagnóstica e reguladora que a 

avaliação possui, como uma maneira de perceber dificuldades e avanços e propor melhorias.  

Pretendemos provocar discussões e trazer contribuições para a superação de 

dificuldades e preenchimento de algumas lacunas que possam comprometer a formação 
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docente no nível superior, como também apresentar as virtudes das experiências bem 

sucedidas vivenciadas até o momento. 

Analisaremos as informações cedidas pelos professores, tutoras e alunos pesquisados 

sobre o futuro exercício da docência. Iniciemos, portanto, com os professores apresentando 

suas opiniões quanto às aptidões dos alunos para exercerem a função de professor de Ciências 

e Biologia, ou seja, como os professores percebem que houve aprendizagem? 

A Professora 1 PGJ respondeu:  

Então, o estágio na minha concepção, como ele está apto, eu só posso dizer a 

você, que através do relato que eles fazem, que eu leio o relatório. O tutor é 

quem faz essa leitura e dá nota. Mas, eles também enviam pra mim e eu 

acompanho essa vivência deles.  Então, através dos projetos que eles 

constroem é que eu posso perceber que eles realmente estão aptos pra 

exercer a função como professor de Ciências Biológicas. E que não é 

diferente da formação do aluno presencial. 

Para a Professora 1 PGJ a forma mais forte de perceber se o aluno aprendeu é através 

do relato que eles fazem sobre o estágio supervisionado e dos projetos que os alunos 

constroem. Ela avalia que os alunos têm compromisso e competência e que a maioria já tem 

 experiência em sala de aula, os que não têm demonstram estar preocupados em ser docente. 

Apesar de não ser a professora que faz a leitura do relato do estágio no propósito de atribuir a 

nota, pois essa função é dirigida ao tutor, ela tem acesso a essas atividades por meio do 

ambiente virtual de aprendizagem, possibilitando sua leitura e posterior reflexão.  

A Professora 2 PRA diz que: 

[...] o contato com o conhecimento do aluno é muito pequeno, é 

principalmente no fórum. A parte em que acontece, esse acompanhamento 

mais próximo, é do tutor e não do professor que montou [...] a disciplina. 

Primeiro, porque os momentos que eu tenho são os fóruns [...] consigo 

perceber algumas coisas naquele papo do fórum. Em segundo, porque não 

existe ainda, pelo menos, um momento de feedback assim, online  como 

a gente tá  tendo aqui, entre os alunos, a disciplina e o professor. É 

justamente por isso que existe a função do tutor , pra dar a esse aluno o 

suporte, o acompanhamento que o professor da disciplina não é capaz. [...] 

Eu não tenho como fazer isso só. (grifo nosso) 

A Professora 2 PRA deixa bem nítido que quem pode melhor observar a condição de 

aprendizagem do aluno é o tutor. Para ela, sua função centra-se na elaboração da disciplina e 

que as ferramentas utilizadas não fornecem condições para um feedback, o que a mantém bem 

distante de quem vivencia a disciplina. Em outro momento, a professora aponta que não há 
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um momento como aquele pelo qual estávamos conversando. Neste caso, referiu-se a 

realização da entrevista para esta pesquisa que aconteceu através do Skype, interface 

comunicativa que permitiu o contato em tempo real via rede com a Professora. 

Na percepção desta professora, o fórum é citado como o meio que possibilita a 

percepção da aprendizagem, porém é insuficiente. Há, entretanto, necessidade de ampliar a 

reflexão sobre o potencial que os recursos tecnológicos da informação e comunicação 

possuem, sobretudo na garantia do acompanhamento do aprendizado do aluno por meio do 

feedback, condição essencial para a comunicação de aprendizagens e dificuldades.  

Para a Professora 2 PRA, o papel do tutor é elevado e valorizado quando expressa que: 

“Mas, acho que a chave do sucesso do trabalho é justamente o tutor. O tutor está preparado 

para atender todas essas necessidades que o aluno tem e que, o professor por estar distante e 

responsável por um grupo muito grande é incapaz de dar”.  

A Professora 3 PRF faz referência à aprendizagem específica da sua disciplina e 

aponta que alguns atividades avaliativas nos informam sobre o desempenho do aluno, tais como: 

[...] comentários do fórum e comentários também através do internalmail. 

Porque no Internalmail é quando ele lança a dúvida dele. Sobre o conceito, e 

[...] alguma coisa que ele não entendeu algum comando que ele não 

entendeu, por exemplo, com a WebQuest [...] 

Deduzimos que para a Professora 3 PRF os comentários postados no fórum e os 

comentários deixados no internalmail, um e-mail interno do AVA também denominado de E-

mail Nead, constituem as ferramentas pedagógicas que fornecem informações sobre a parte 

conceitual que é trabalhada na disciplina, de acordo com os questionamentos lançados pelos 

alunos. 

E o Professor 4 PJM enfatiza que 

Olha, o que eu percebo é o seguinte, pelos comentários dos alunos, pela 

conversa, porque assim como a gente não, vê os alunos, então, a gente [...] 

tem que ter essa percepção pelo que eles escrevem. E, o que eu percebo na 

verdade que uma pequena parcela daqueles alunos está meio perdida, certo? 

Como nos presenciais também, não sabe exatamente o que está fazendo, 

talvez foi uma oportunidade que apareceu de fazer um curso superior e 

achava interessante e foram fazendo, foi ver o que ia dá, entendeu? 

O Professor 4 PJM trata a escrita como uma forma de perceber a aprendizagem do 

aluno na educação a distância, todavia considera que só a escrita limita a percepção de certos 

aspectos importantes. Ele faz uma comparação com os alunos do presencial, argumentando 
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que conversando com o outro, face a face, é mais fácil, você vê sentimento e percebe 

conhecimento. Em outro trecho de sua fala, ele reforça a dificuldade em decifrar o 

desenvolvimento do aluno pelo que ele escreve e dirige ao tutor a capacidade de identificar o 

aprendizado do aluno. 

À distância, é o que o aluno escreve. E a gente não consegue ter [...] essa 

mesma percepção de se estar gostando, se está achando interessante. 

Realmente eu não saberia dizer se eles estão gostando do curso, se eles estão 

achando maravilhoso. Pelos comentários é muito duvidoso o que eles 

escrevem. [...] Então, assim talvez os tutores têm uma avaliação melhor 

disso, a gente realmente, [...] nesse ponto, a gente fica a desejar 

(PROFESSOR 4 PJM). 

Então, na modalidade de ensino a distância a escrita dos alunos representa a faceta 

necessária para o acompanhamento de seu aprendizado, seja por meio do e-mail, do fórum ou 

de outras atividades que a contemplem. 

A maioria do grupo de professores consultados indica o tutor, como aquele que tem a 

capacidade de melhor detectar as aprendizagens dos alunos, tendo em vista a possibilidade de 

maior contato, inclusive o face a face, por meio dos encontros presenciais que fazem parte da 

estrutura do curso. Nesse sentido, buscamos saber das tutoras qual a percepção que elas têm 

sobre a aprendizagem dos alunos que acompanham. Revelamos suas respostas logo em 

seguida: 

A Tutora 1 TRF destaca que  

[...] o que mais me deixa segura do que ele aprendeu, é a maneira como 

apresenta a atividade, eu sinto que ele realmente aprendeu. Eu tenho aluno 

que ele [...] apresenta com aquela segurança, que sabe, que eu faço perguntas 

e ele responde assim com a maior segurança. E existe, eu percebo os que, 

quando eu começo, que vou perguntar eu já noto que fica: “porque tanta 

pergunta professora? ? Não precisava. 

Um fator importante emerge no comentário da Tutora 1TFR, a exemplo da 

comunicação da aprendizagem caracterizada como momento disponibilizado para a 

socialização das atividades realizadas. Como já sabemos essas atividades são elaboradas pelo 

professor e conduzidas e orientadas pelo tutor. A tutora alega que a sensação de que houve 

aprendizado se revela na maneira como o aluno apresenta a atividade, a segurança 

demonstrada quando se faz alguma intervenção. Nesse mesmo sentido, a Tutora 1 TRF  

acrescenta que a forma como o aluno se expressa demonstrando segurança é um indicativo da 

sua aprendizagem. 
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Tivemos dificuldade em encontrar uma resposta direta quanto à percepção do 

aprendizado do aluno, pela Tutora 2 TKD. Identificamos na sua tentativa de resposta um 

aspecto importante referente à vivência em sala de aula que é promovida pelo estágio 

supervisionado, uma das disciplinas do curso em estudo. Na fala da tutora compreendemos 

que muitos alunos do curso percebem que deveriam ter estudado mais quando se deparam 

com as situações reais de sala de aula presencial. Sobre isso ela diz: “Em sala de aula. Aí 

pronto, quando chega na sala de aula, é que eles, alguns, percebem que deveriam ter estudado 

mais. Tinha feito aquela diferença [...] 

Deduzimos que para a Tutora 2 TKD, uma forma possível de perceber o aprendizado 

do aluno seria nas observações das aulas dadas em fase de estágio. 

Para a Tutora 3 TRC a aprendizagem do aluno é percebida 

[...] Quando ele vai é elaborar a atividade. [...]. A garantia que a gente tem 

que o aluno aprendeu aquele conteúdo é quando ele realiza a atividade e vem 

socializar. Então, na socialização a gente tem uma maior clareza daqueles 

alunos que aprenderam. [...] Exatamente, eu percebo [...] que o aluno 

aprendeu aqueles conteúdos na segurança, quando ele vai transmitir para os 

colegas que estão presentes. 

A Tutora 3 TRC também indica a socialização da aprendizagem como uma condição 

para detectar a aprendizagem do aluno na modalidade de ensino a distância. Ao descrever sua 

percepção identificamos três vertentes importantes, a elaboração da atividade, a socialização 

ou comunicação dessa atividade e a segurança do aluno ao apresentá-la. Aqui, revela-se o 

papel do tutor no acompanhamento diário do processo de construção do conhecimento do 

aluno, desde a elaboração, preparação da atividade proposta pelas disciplinas até a 

comunicação e socialização da aprendizagem.  

A Tutora 4 TAL nos revela que 

É gratificante. [...] a orientação, juntamente com a participação dele. Com o 

interesse dele em desenvolver as atividades corretamente, as atividades com 

afinco, com responsabilidade, com a socialização das atividades, isso levou 

um aprendizado pra ele muito grande, e passa a ser gratificante. 

A tutora 4 TAL expressa sua afetividade e gratificação ao nos revelar que a associação 

entre sua mediação nas ações de orientação das atividades propostas com a participação e 

interesse do aluno facilitam o processo de observação da aprendizagem do aluno, assim como 

corrobora para a construção significativa do conhecimento.  
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A mediatização é um aspecto inerente à prática docente na modalidade de educação a 

distância, porém precisa acontecer numa relação de interesse, de diálogo, intimidade e 

reciprocidade para podermos usufruir de resultados positivos. Todos precisam assumir sua 

função nesta realidade, professor, tutor e aluno, pois esse é um fator essencial para que a 

dinâmica do AVA aconteça satisfatoriamente e atenda as necessidades de todos, 

principalmente do aluno, o aprendiz, para quem toda a estrutura pedagógica foi montada. 

Ao indagarmos as tutoras, em momentos da entrevista, sobre a aptidão dos alunos para 

atuar em sala de aula, como professores de Ciências e Biologia, elas nos responderam 

dizendo: 

Na grande maioria estão. Eu ainda encontro alguns alunos que apresentam 

dificuldades em socializar essas atividades [...] já estão imaginando o 

estágio. Mas, na grande maioria [...] eles estão aptos para serem professores. 

E, estão [...], desempenhando suas atividades. É, percebo isso através do 

grupo de estudo, muitos acham até mais difícil ser um aluno de educação a 

distância do que num curso presencial, por conta [...] das atividades que são 

bem elaboradas pelos professores. E, eles precisam de mais tempo [...], para 

dedicar-se na realização dessas atividades (Tutora 3 TRC). 

Bem, assim, eles ainda estão no processo né? Fica difícil a gente dizer que 

eles estão aptos. Eles estão no processo. [...] Então, nós temos alunos é que 

estão bem mais desenvolvidos do que outros, é claro, né? Mas, como está no 

processo eu não posso dizer assim uma coisa exata, né? Porque o processo 

ainda não terminou, daqui pra lá pode acontecer várias coisas, quem tá mais 

atrás vem pra frente, quem tá na frente ir para trás, né? (Tutora 4 TAL) 

A fala da Tutora 3 TRC desfaz o mito de que as atividades desenvolvidas em cursos a 

distância são mais fáceis e de que pode se estudar quando quiser. Ela aponta que as atividades 

elaboradas pelos professores são de qualidade e que os alunos levam tempo para desenvolvê-

las satisfatoriamente. Quem não acompanha os estudos com disciplina não consegue 

acompanhar as discussões e as diversas propostas de aprendizagem desempenhadas pelas 

diversas disciplinas. O aluno precisa ter interesse, como já nos disse a Tutora 2 TKD, 

motivação, disciplina e dedicação na resolução de suas atividades e na comunicação de suas 

aprendizagens. 

A Tutora 4 TAL comenta que não há como dizer quem está apto para atuar em sala de 

aula se os alunos ainda estão em processo de formação. Ao justificar sua resposta ela dá um 

exemplo de um aluno que se integra, procura, se envolve com o curso. “É aquela coisa, faz a 

diferença no quê? Na força de vontade. [...] No interesse”. Ao contrário desse aluno muitos 

ainda estão com dificuldades, daí não poder afirmar quem já está apto ou não. Essa situação 
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representa as diferenças individuais que devem ser consideradas assim como refletidas para 

superação de possíveis dificuldades, pois, mesmo sendo diferentes, esses alunos estão no 

mesmo curso rumo a um objetivo comum, ser professor de Ciências e Biologia. 

Após as expressões reveladas pelos professores e tutoras a respeito da formação 

docente dos alunos em curso, adentraremos no aspecto da autoavaliação dos alunos quanto à 

sua preparação para atuar em sala de aula como professor(a) de Ciências e Biologia. Apreciar 

as falas dos alunos é uma maneira de confirmar o que já foi enunciado pelo tutor e professor, 

representando um momento de reflexão sobre as possibilidades e limitações da formação 

docente inicial através da modalidade de EAD.  

Escutar o aluno nesse contexto é um fator essencial e fundamental, pois constitui uma 

oportunidade para desvelar mitos, revelar verdades e possibilidades, além de fortalecer as 

ações que primem pela qualidade de ensino nos cursos de formação inicial à distância. Além 

do mais, a repercussão de um ensino de qualidade recairá nas ações educativas que esses 

novos profissionais, professores de Ciências e Biologia, realizarão nas escolas de ensino 

fundamental e médio. Espaços educativos nos quais atuarão com responsabilidade social 

garantindo aos jovens adolescentes um ensino de qualidade.  

Com esse propósito, fizemos a seguinte pergunta aos alunos: Como você se avalia 

quanto à preparação para atuar em sala de aula como professor (a) de Ciências e/ou Biologia? 

Você sente-se apto (a) para lecionar? Dos dez alunos consultados seis alunas sentem-se aptas 

para atuar em sala de aula e quatro alunos expressam que ainda não se sentem aptos.  

Apreciemos as respostas organizadas em dois blocos: I - O que dizem os alunos que se sentem 

aptos para atuar em sala de aula? e II - O que dizem os alunos que não se sentem aptos para 

atuar em sala de aula? 

1 – O que dizem os alunos que se sentem aptos para atuar em sala de aula? 

Como todo começo causa impacto [...] eu acredito que eu tenho capacidade, 

porque tô sempre buscando inovar, sempre estudando e a gente deve buscar 

sempre dar o melhor de si. Quando você busca dar o melhor de si você 

consegue, talvez não 100% mas 99. [...] É de amor a profissão, você tem que 

gostar do que você faz, porque se não gostar ... (ALUNA 2  AGS) 

A aluna 2  AGS já tem experiência de sala de aula e considera-se apta para lecionar. 

Na sua fala ela aponta o fator da identidade docente, essencial para um bom desempenho da 

função de professor.  
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 [...] É, estou me identificando muito, acredito que estou preparada pra 

enfrentar [...]. Nem também no início acreditava que a educação a distância 

fosse me satisfazer de uma forma, de ter uma profissão. Hoje eu tô vendo 

que eu vou ter uma profissão, eu tô dentro de uma coisa que eu gosto e a 

educação a distancia me preparou pra isso. [...] quando a gente se identifica e 

gosta de uma coisa e aprende uma coisa, o principal objetivo da gente é 

passar aquilo que a gente aprendeu. [...] você ajudar aquela pessoa a 

desenvolver (ALUNA 4 ALC). 

A aluna 4 ALC é convicta da sua preparação para atuar em sala de aula e tal convicção 

está associada à identificação docente que ela vem construindo ao longo do curso e que no 

momento de cursar a disciplina estágio supervisionado vem descobrindo com entusiasmo o 

seu gosto e interesse em lecionar ciências. A descoberta da identificação docente, com base 

no que a aluna pronunciou, instiga o gosto em aprender e disseminar o que aprendeu de forma 

que ajude no desenvolvimento do outro. Nesse sentido, revela-se em suas palavras o 

compromisso com a ação educativa ao considerar a importância do saber, do saber-fazer e do 

saber ser. 

Eu me sinto apta. [...] Eu me identifico mais com as turmas do ensino médio. 

[...] Talvez pela questão da faixa etária [...] e me identifico mais pra trabalhar 

a questão de fazer o elo de ligação da biologia com a vida real. [...] É, 

realmente, o curso me ajudou bastante nessa área aí, principalmente na área 

de anatomia e fisiologia humana. Porque eu, assim, pra dar aula no ensino 

médio eu buscava bastante [...] coisa, [...] dessa área porque eu não tinha 

conhecimento. Às vezes eu ficava pensando: os meninos vão me perguntar 

eu não vou saber responder, né? (ALUNA 7 ALG) 

A aluna 7 ALG já atua como docente, lecionando Biologia em turmas do ensino 

médio. Esta aluna também evoca aspectos referentes à identidade profissional docente na área 

de Ciências Biológicas. Sua preferência maior é com as turmas do ensino médio, por conta da 

faixa etária e da facilidade de relacionar os temas de biologia com as situações da vida 

cotidiana. A aluna exprime que o curso de Ciências Biológicas forneceu condições para 

compreender melhor determinados conceitos necessários à formação do estudante do ensino 

médio que antes não tinha conhecimento, o que gerava insegurança ao trabalhar determinados 

conteúdos com suas turmas. 

Eu acho assim, com o pouco que eu tenho, eu ainda tenho que melhorar 

muito [...] Porque assim, professor, você vai muito de acordo com as 

situações, [...] Você tem que tá sempre se modificando [...]. saber lidar com a 

situação, porque às vezes eu tô preparada pra fazer uma aula, mas naquele 

momento eu não consegui. Então tem que optar pra outro. Então, você tem 

que está sempre se atualizando, tá sempre dinâmica. [...] Eu me avalio, eu 
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acho que eu tenho que melhorar e buscar muito mais ainda, embora o 

conhecimento que eu já tenha. (ALUNA 8 AEP) 

A aluna 8 AEP sente-se apta para a função uma vez que já dispõe do conhecimento, no 

caso dos conteúdos específicos da área, apesar de assumir suas dificuldades e ter a convicção 

de que precisa melhorar. Referindo-se à rotina da prática docente, esta aluna considera que o 

professor precisa se atualizar sempre e ser dinâmico para saber lidar com as situações que 

acontecem no cotidiano de sala de aula. Esse aspecto é uma representação da valorização do 

processo de formação contínua para a melhoria da qualidade de ensino. 

Olhe, eu me sinto apta. Primeiro porque eu acho muito importante você se 

identificar com o que você faz. Estudar o que você gosta de estudar. Então, 

eu sempre gostei de Biologia. Assim, a questão de ser professor eu comecei 

a descobrir agora. Porque eu faço outra licenciatura. Então aí você vai 

criando esse vínculo e vai descobrindo. Então, eu me sinto apta pela questão 

do conteúdo. E, o curso só veio a somar pra mim. Então, lógico que assim, 

ninguém sabe tudo e a gente vai aprendendo ao longo da caminhada 

(ALUNA 9 AML). 

A aluna 9 AML  também faz referência à identidade docente quando enfatiza sua 

identificação com a área expressando seu gosto pelo que faz. Um dado importante se destaca 

quando a aluna evoca a descoberta de ser professor. Esta descoberta acontece de um lado por 

ter iniciado o estágio supervisionado e por outro por estar fazendo outro curso de 

Licenciatura. Para ela essas duas condições proporcionam um vínculo e uma descoberta da 

sua identidade docente. Isso talvez por condicionar a emergência de determinados saberes 

necessários à atuação docente, muito embora a aluna deixe bem claro que sente-se apta pela 

questão do conteúdo. 

Eu me sinto muito mais apta hoje em dia do que antes. Mas, isso também é 

evolução. Assim, meu conhecimento, minha visão, minha visão era só nos 

livros, entendeu? Eu acho que pra uma aula ser boa [...] tem que ser além dos 

livros, tem que ter uma interação social também dos alunos, várias outras 

coisas. [...] A junção de disciplinas, não é só em uma (ALUNA 10 AFB). 

A aluna 10 AFB, no momento da entrevista, ainda não estava vivenciando a 

experiência de estágio nas escolas. Ela afirma que sente-se apta para lecionar. Na sua resposta 

temos acesso a três termos fundamentais na ação educativa, quais sejam: interdisciplinaridade, 

contextualidade e interação social. Ao dizer que para dar aula temos que ter uma visão além 

dos livros e precisamos integrar disciplinas, ela faz referência à contextualidade e à 
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interdisciplinaridade, esses aspetos devem se desenvolver num processo de interação social 

onde todos se envolvam num trabalho cooperativo e colaborativo. 

2 – O que dizem os alunos que não se sentem aptos para atuar em sala de aula? 

Eu estou super nervosa. [...] Eu às vezes não me vejo dando aula. Nunca 

tive, então não sei como é que vai ser. O meu medo é chegar e pegar uma 

disciplina que eu não domine, a disciplina é Ciências e Biologia, mas ali 

dentro tem assunto que eu não esteja dominando, entendeu? Meu medo é 

esse ALUNA 1 AND). 

A aluna 1 AND  não tem experiência em sala de aula e no momento demonstrou muita 

insegurança e medo. A sua insegurança é devido o medo de não dominar o conteúdo 

(conceitual) que terá que desenvolver juntos aos alunos. Salientamos que a aluna ainda não 

vivencia o estágio supervisionado e por isso menciona que não se vê dando aula.  

[...] Eu não me avalio ainda não. [...] Vai ter os primeiros estágios agora vou 

tentar ver se sinto confortável diante de uma turma grande, o que eu vou 

repassar. No momento eu não me sinto preparado, não. [...] Mas os 

conteúdos que é a disciplina, no caso Biologia, eu não tenho ainda segurança 

de domínio das disciplinas. É preciso que eu entre na sala de aula e dar uma 

determinada disciplina, eu tenho que aprender [...] um conteúdo. [...] Eu não 

sei se seria agora, mas eu vou ter que estudar bem as disciplinas 

principalmente pra repassar bem porque senão não a gente não consegue. 

(ALUNO 3 AOR). 

O aluno 3 AOR realiza treinamentos pela empresa que trabalha. Em se tratando de ser 

professor de Ciências e Biologia ele não sente-se preparado para assumir uma sala de aula 

devido sua insegurança nos conteúdos da área. Alega que precisa estudar mais os conteúdos 

de Biologia para poder repassar.  

Estamos percebendo que o único entrave evocado por parte dos alunos, que contribui 

para a insegurança, o medo e o despreparo para a sala de aula, consiste nos conteúdos 

específicos da área de Ciências Biológicas. Isso nos remete à reflexão do que é importante 

aprender num curso de formação docente inicial e de que forma o processo de aprendizagem 

deve acontecer para contribuir na aquisição de novos conhecimentos que favorecem uma 

prática docente segura e favorável ao desenvolvimento do outro.   

Não, ainda não porque eu me acho assim muito tímida. Tem muita coisa em 

mim que eu tenho que trabalhar pra poder me adaptar a ser professora, não 

especificamente de Biologia. Eu já sou, só que sou professora de alunos 
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particulares e são individuais [...]. E uma turma grande é diferente. Em 

relação aos conteúdos [...] eu também acho que eu tenho que melhorar em 

muitas coisas. [...] Só que eu acho que a gente tem que sempre tá tentando 

reciclar, sempre está estudando, porque senão como professor não vai 

adiantar, não vai servir. E ensinar [...] você também aprende. Mas, assim, o 

que eu não ponho em prática, o que eu não ensino acabo esquecendo [...]. 

(ALUNA 5 ACS). 

Para a aluna 5 ACS, os fatores diretamente ligados à sua percepção de não sentir-se 

apta para atuar em sala de aula apontam para timidez e a insegurança nos conteúdos. Quanto à 

timidez a aluna diz que precisa trabalhar para poder superá-la. E com relação à insegurança 

nos conteúdos ela também afirma que tem que melhorar.  

Notamos o quanto é importante repensar as estratégias pedagógicas, numa perspectiva 

colaborativa e construtiva no sentido de promover a superação de dificuldades que cada aluno 

possa ter. Indiscutivelmente sabemos que o interesse, o compromisso, a responsabilidade e a 

participação do aluno são extremamente necessárias em seus momentos de estudos com vistas 

a um bom desempenho, todavia o aluno sozinho não pode sentir o único responsável por todas 

as lacunas que impedem o seu desenvolvimento integral.  

Edificar um ambiente educativo, no qual a ação pedagógica dê espaço para um 

trabalho colaborativo e cooperativo, é favorável ao aluno em processo de formação docente, 

no momento em que dispõe de condições para o mesmo dirimir suas dificuldades e saber 

conduzir a superação de dificuldades futuras quando no seu papel docente. Em EAD a 

participação ativa do aluno, comunicando suas dificuldades é um dos caminhos necessários na 

superação de entraves para ação docente.   

A Aluna 6 AMC diz “Eu acho que eu necessito ainda, assim, de aprender bem mais, 

de ver bem mais coisas e de aprender a colocar isso em prática, que é a dificuldade que eu 

acho a maior. 

Esclarecendo sobre sua aptidão para ser professor a aluna 6 AMC afirma que:  

Sinceramente, não. Não, porque assim eu vou dizer, eu não me identifico 

muito com a questão de ser professora, de ir pra sala de aula. Mas, eu 

também acho que eu sou flexível, eu posso adquirir isso, entendeu? [...] Mas, 

assim eu acho que, você ensinar aos outros faz você aprender muito também. 

Eu tô tendo esta experiência agora, que foi a primeira, e eu achei assim, 

achei interessante e a partir disso ai é que você pode despertar pra realmente 

vê se interessa, o que você quer fazer aqui. A gente pode mudar de opinião. 

E algumas atitudes ou alguns podem fazer você mudar. 
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Diante da afirmação da aluna 6 AMC de não se identificar com a função docente, 

indagamos: Por que o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas? Ela nos respondeu: 

Olha, na verdade eu sempre quis fazer um curso superior. Por questões 

familiares, de trabalho, eu acabei deixando de lado e de repente apareceu o 

curso a distância, eu fiz vestibular.  [...] Não foi especificamente [...] eu vou 

fazer licenciatura pra ser professora não. Se eu tivesse é, tido a chance de 

poder escolher eu teria escolhido bacharelado e não licenciatura. É isso. 

A aluna 6 AMC não se considera apta para atuar em sala de aula, isso por não se 

identificar com a função docente. Entretanto, ela deixa nítido em sua resposta que pode 

desenvolver uma identidade profissional docente mediante as experiências de estágio que ela 

começou a vivenciar naquele período. Para a aluna é necessário conviver em profundidade 

essa experiência docente, pensando no despertar para sua atuação docente futura.  

De um modo geral, evidenciamos na fala dos alunos que não se sentem aptos para 

atuar em sala de aula a dicotomização entre a teoria e a prática. Isso vem ser percebido com 

maior intensidade quando os alunos começam a vivenciar a disciplina de estágio 

supervisionado que é oferecida a partir do 5º período do curso.  

Todos mencionam suas dificuldades em dominar os conteúdos de Ciências e Biologia 

e poucos falam dos saberes pedagógicos necessários para a atuação docente. Parece-nos que 

para ser professor precisamos apenas saber os conceitos inerentes àquela disciplina, onde na 

verdade sabemos que há outros saberes que precisam ser considerados nesse processo de 

formação docente e desta forma incluídos no âmbito da aprendizagem e da avaliação.  

Poderemos refletir que o ato de não dicotomizar a teoria da prática é condição 

essencial para a superação de dificuldades no processo de formação docente em qualquer 

nível e modalidade de ensino. 

O aluno que escolhe a modalidade de ensino a distância precisa desenvolver um perfil 

acadêmico onde a maturidade e a participação constante no ambiente virtual de aprendizagem 

consigam proporcionar condições para o progresso da aprendizagem sem necessariamente o 

aluno sentir-se só.  

Nesse propósito, o professor nesta modalidade de ensino também precisa desenvolver 

determinadas habilidades que auxiliem o aluno no seu processo de construção do 

conhecimento sem necessariamente estar tão longe do mesmo. Dentre essas habilidades uma 

atitude é fundamental, motivação de cada aluno. Entendemos que sem motivação o enfoque 

didático de qualquer atividade é estéril. 
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Podemos nos perguntar sobre a autonomia do aluno. Lembremos que a autonomia vai 

se construindo mediante experiências do contexto individual e social. O professor, mesmo 

virtualmente, em cooperação com o tutor, colabora essencialmente nesse processo de 

construção da autonomia pelo aluno. Isso se consolida quando o professor e o tutor nas 

diversas situações educativas que são pospostas o estimulam, direcionam, acompanham e 

orientam para aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser aspectos inerentes à efetivação 

de uma aprendizagem significativa. 

Identificamos no bloco de expressões dos alunos uma categoria de estudo fundamental 

que merece aprofundamento posterior, referimos à identidade docente construída em cursos 

de formação docente na modalidade de educação a distância. Julgamos esse aspecto como 

fundamental, pois compreendemos que a construção da identidade docente acontece na 

vivência de situações de natureza pedagógica, desafiadoras e conflitantes com vistas à 

aquisição dos saberes e fazeres docentes e a reflexão na prática e sobre a prática, aspectos 

essenciais à formação docente, e, por conseguinte a uma prática docente comprometida, 

responsável e coerente com a ação de educar como prática social. 

Por fim, o nosso desafio em qualquer situação educativa se refere à tomada de 

consciência coletiva dos educadores sobre sua prática, direcionando a ação avaliativa para o 

caminho das relações dinâmicas, dialógicas e interativas em educação (HOFFMANN, 2008). 

Finalizamos com a afirmativa de Silva (2006) que o nosso tempo favorece a avaliação 

mediadora, a interatividade e a edificação de uma educação cidadã numa perspectiva da 

práxis transformadora. 

  



 

 

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  NNEESSTTEE  MMOOMMEENNTTOO  

A Educação a distância na contemporaneidade tem se ampliado com a oferta de 

variados cursos por instituições de ensino, públicas e privadas, destinados ao aperfeiçoamento 

profissional, à formação continuada e à formação inicial. Esse desenvolvimento na área está 

relacionado às exigências político-econômicas e sociais do mundo globalizado, aos avanços 

das tecnologias informacionais e comunicacionais e à evolução dos referenciais legais que 

regulamentam esse sistema de ensino por meio de diversos documentos oficiais que efetivam 

leis na garantia da credibilidade e confiabilidade do ensino nessa modalidade.  

Desse modo é perceptível que as condições sóciotécnicas imersas na realidade da 

sociedade contemporânea e “o espírito do tempo” como nos apresenta Silva (2006) colaboram 

para uma educação a distância mais aberta, flexível e de qualidade, que considere como 

premissa fundamental a inclusão social dos indivíduos. Para isso acontecer depende de 

recursos humanos com compromisso e responsabilidade social que almejem a efetivação de 

uma educação de qualidade ao longo da vida. 

Nesse tempo favorável o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância 

ofertado pela Universidade de Pernambuco se consolidou com a missão de promover uma 

formação docente de qualidade. Essa realidade se constituiu num campo fértil para diversas 

investigações no qual nos aportamos com o intento de aproximarmos dessa dimensão e 

compreendermos sua dimensão pedagógica e social na proposta educativa que oferece, 

especificamente no que concerne à avaliação da aprendizagem. 

Reflexionarmos sobre a proposta educativa, em especial a prática avaliativa, do curso 

de licenciatura na área de Ciências Biológicas a distância foi condição imperativa para uma 

autoavaliação da nossa própria formação e atuação docente que nos encaminha ao 

redimensionamento da ação educativa direcionada ao processo de educação presencial e a 

distância com vistas à formação do próximo. 

A concepção sobre avaliação da aprendizagem ainda tem resquícios fortes de uma 

abordagem eminentemente tradicional, onde a nota prevalece como o sinônimo de avaliação. 

Observamos em alguns momentos que a nota é gerida em algumas atividades como um 

reforço, uma chamada ao aluno participar com freqüência das atividades propostas para poder 

melhorar sua nota global. Fica evidente a supremacia da avaliação somativa ocupando um 

largo espaço na prática avaliativa do curso.  
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Precisamos direcionar nossa preocupação com o ensino-aprendizagem, uma vez que 

devemos dar atenção muito mais ao aprender do que à nota. Afinal o sentido didático da 

avaliação é a valorização do processo de ensino e aprendizagem. É uma tarefa difícil e 

desafiadora, visto que a questão nota é exigência burocrática do sistema educacional de 

ensino para a promoção ou certificação dos alunos. 

No entanto, com um aprofundamento teórico sobre o real significado da palavra 

avaliação podemos nos desvencilhar de posturas redundantes e excludentes e identificarmos 

no ato avaliativo sua função ontológica (construtiva), que sendo diagnóstica possibilita um 

meio de tomar decisões em busca de resultados mais satisfatórios da aprendizagem 

(LUCKESI, 2008).   

Na ação avaliativa do curso, mais precisamente na função do professor e do tutor, 

percebemos traços de uma avaliação formativa e diagnóstica, no entanto, como o registro da 

nota é obrigatório essas funções acabam se diluindo e muitas vezes não se edificam, ficando 

na superficialidade. Há uma sensação de impossibilidade, de impotência diante da efetivação 

de uma nova postura avaliativa. Por parte dos alunos, há uma conformidade com os aspectos 

somativos da avaliação, para eles “tem que ser assim” a mensuração é a constatação da sua 

aprendizagem “quem sabe, sabe, quem não sabe fazer o quê”? “A deficiência é mesmo do 

aluno”. 

Em se tratando de um curso de formação docente inicial, as práticas avaliativas que 

são vivenciadas possivelmente servirão de base para a atuação docente dos futuros 

professores. De modo que faz-se necessário e urgente repensar a prática avaliativa dos cursos 

de licenciatura na modalidade de EAD pela sua condição de formadores dos professores que 

vão atuar nas escolas de nível fundamental e médio. Constitui uma atitude preventiva para 

evitar a perpetuação de práticas engessadas, reprodutivistas, classificatórias e excludentes. 

 A concepção da avaliação numa perspectiva tradicional com vistas apenas aos saberes 

disciplinares, como os únicos saberes necessários à atuação docente, ainda é fortemente 

presente em todo o contexto educacional.  

Nesse momento sublinhamos as percepções e as convicções dos sujeitos da nossa 

pesquisa em consonância com as análises realizadas na intenção de compartilharmos nossa 

compreensão sobre o que é primordial na constituição de uma proposta avaliativa e sua 

efetiva prática na experiência de educação a distância. 

O processo educativo envolve as ações de ensinar, aprender e avaliar numa teia 

cognitiva que torna essas ações eminentemente dependentes uma da outra. Refletir 
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especificamente sobre avaliação da aprendizagem é inclinar-se para as propostas pedagógicas 

que incidem no processo de ensino e aprendizagem (ensinar-aprender-avaliar). Essa idéia 

torna-se bem presente nos aspectos fundamentais que destacamos nas nossas análises. 

A relação dialógica na orientação sobre os aspectos da avaliação da 

aprendizagem. A antecipação da proposta de ensino é fundamental para atuação discente. É 

indispensável uma apresentação clara e coerente dos objetivos, conteúdos e critérios de 

avaliação a serem abordados pelas disciplinas, a disponibilização de um cronograma geral do 

que será desenvolvido durante o semestre letivo, e principalmente uma orientação eficaz sobre 

o desenvolvimento das atividades avaliativas que serão realizadas.  

A comunicação em si é uma característica essencial em qualquer modalidade de 

ensino, no entanto sua funcionalidade se amplia na EAD, uma vez que precisa ser exposta de 

maneira clara e apropriada ao entendimento do aluno que se encontra geograficamente 

distante do professor e, cuja aproximação acontecerá exclusivamente online. Aspecto que 

exige uma relação interlocutória eficaz para evitar entraves e conflitos no desenvolvimento da 

ação educativa.  

Essa conjuntura pressupõe um plano de ação que se revela no ato reflexivo de planejar 

o processo de ensino e aprendizagem, condição imprescindível ao processo educativo. 

A diversidade de atividades avaliativas para possibilitar o desenvolvimento de 

diferentes capacidades. Detectamos que as principais atividades avaliativas realizadas no 

curso apontam para o Fórum Temático, a WebQuest e a Avaliação Presencial. A vantagem 

em escolher diferentes instrumentos avaliativos se ancora na possibilidade de trabalhar 

diferentes conteúdos de aprendizagens que abarquem conceitos, procedimentos e atitudes, ou 

seja, que possibilitem o desenvolvimento de diferentes capacidades do aluno. No entanto, é 

necessário que haja intencionalidade, por parte do docente em desenvolver nas atividades o 

aprendizado e a avaliação desses conteúdos, do contrário as atividades avaliativas caem na 

supremacia dos conteúdos conceituais como única forma de aprendizado 

Na realidade investigada percebemos que as atividades como o Fórum Temático e as 

atividades a distância realizada na metodologia da WebQuest têm uma abertura para o 

desenvolvimento de capacidades diferentes. Nessas atividades os alunos têm espaço para 

argumentar, opinar, pesquisar, construir, dialogar, ler, interpretar, comunicar aprendizagem, 

dentre outras habilidades. Ademais apresentam características que se aliam à efetivação de 

uma avaliação diagnóstica e formativa, como por exemplo o registro escrito postado nos 
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fóruns e o contato permanente do aluno com o tutor no desenvolvimento da atividade 

WebQuest. 

A avaliação presencial realizada pelo curso prima pelo enfoque predominante 

conceitual e a forma de avaliação mais congruente à sua elaboração é a somativa. Necessitaria 

inovar essa atividade avaliativa numa progressão de questões mais desafiadoras e subjetivas. 

No entanto, reconhecemos que o desafio para elaboração de provas subjetivas nessa 

modalidade de ensino relaciona-se ao número extensivo de alunos por professor, chegando a 

mais de 400 alunos aproximadamente o que se tornaria inviável um atendimento de qualidade 

para as questões de cunho subjetivo. Dessa forma explorar em outras atividades avaliativas 

outras dimensões dos conteúdos de aprendizagem corresponde uma decisão coerente para o 

momento. 

A compatibilidade na escolha das ferramentas pedagógicas disponíveis no AVA com 

os conteúdos de aprendizagem (saberes, habilidades, atitudes e convicções) coexiste com a 

diversidade nas atividades avaliativas a serem desenvolvidas por cada disciplina num sentido 

único de auxiliar o aluno no processo de construção do conhecimento.  

A exposição dos critérios de avaliação como fator primordial para esclarecer ao 

discente aspectos da avaliação da sua aprendizagem.  A informação dos critérios de 

avaliação de cada atividade avaliativa que se pretenda desenvolver direciona o percurso de 

estudo dos discentes. Anunciar os critérios de avaliação auxilia o aluno na construção da 

autonomia a favor da sua atuação segura diante de atividades desafiantes que devem ser 

propostas e, colabora para a consolidação de uma aprendizagem significativa. O aluno 

sabendo o que é necessário aprender e avaliar, numa relação dialógica com professores e 

tutores, desvenda sua autoria no processo de construção do conhecimento.  

A avaliação da aprendizagem não é uma responsabilidade apenas do professor, o tutor 

assume essa função também, e por isso deve ser comunicado sobre os critérios estabelecidos 

para dirimir ações coerentes de acompanhamento do desempenho do aluno no que foi 

proposto pelo professor.  

A interação como essência para que o processo educativo a distância aconteça 

eficazmente. Na EAD o processo avaliativo acontece num processo de engrenagem 

considerando o trinômio professor – tutor – aluno. A interação nesse processo é 

indiscutivelmente fundamental, visto que sem ela a relação educacional não acontece e, por 

conseguinte, não há aprendizagem e avaliação satisfatórias.  
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Enfatizamos a necessidade de manter o diálogo didático mediado (ARETIO, 2002) 

fazendo uso de todo o potencial da interatividade que os recursos tecnológicos constituintes 

do AVA possuem, representado pelas interfaces comunicativas que favorecem uma 

comunicação multidirecional. Na relação interlocutória entre o professor e o tutor, que 

concebemos acontecer necessariamente com freqüência, é necessário dirimir ações de 

acompanhamento e orientação que contribuam na superação das dificuldades por parte dos 

alunos. O diálogo que acontece entre professor-tutor refletirá diretamente nas ações do aluno 

no cotidiano do curso, inclusive e principalmente nas fases consideradas na avaliação da 

aprendizagem. 

O feedback como aliado da avaliação formativa. Explorando sua funcionalidade no 

processo de avaliação da aprendizagem, o feedback representa uma resposta ao aluno sobre 

sua aprendizagem. Uma resposta reflexiva de valor inestimável que revela o diagnóstico da 

aprendizagem do aluno e em caso contrário propõe alternativa necessária ao seu avanço no 

intuito da melhoria no processo de construção do conhecimento.  O feedback constitui o 

elemento chave para a efetivação de uma avaliação diagnóstica e formadora e para isso os  

professores e tutores devem estar sempre em alerta para atender as necessidades de quem 

aprende.  Alguns alunos denunciam que não há feedback e sentem falta dessa comunicação 

principalmente com  o professor. 

O curso dispõe de ferramentas pedagógicas que enriquecem o AVA, como os fóruns, o 

e-mail e o bloco de mensagens. Essas ferramentas favorecem a interlocução entre o 

professor/tutor e aluno e vice-versa e possibilita a realização de um feedback a contento. Para 

isso basta reconhecer o potencial interativo e comunicacional que essas ferramentas 

apresentam e usufruí-las com segurança e criatividade.  

Comunicação após a realização das atividades avaliativas. No nosso contexto 

escolar é incomum a informação sobre o resultado da avaliação. Ao compreendermos que as 

atividades avaliativas coletam dados da aprendizagem do aluno e que a partir desses dados 

você dispõe do diagnóstico daquilo que o aluno conseguiu desenvolver e do que precisa 

melhorar, revelamos para nós mesmos quanto é importante o resultado das avaliações nessa 

perspectiva. Seguindo esse raciocínio a avaliação somativa vai perdendo sua supremacia 

quando utilizada para classificar, mensurar, excluir e como um fim por si mesmo. 

Essa proposição, no tocante ao processo interativo, exige do professor, tutor e aluno 

uma postura interlocutória em todos os momentos do processo de ensino e de aprendizagem 

visando sempre a melhoria das ações tanto de quem ensina como de quem aprende.  
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Vivência com o conhecimento didático para aproximar o discente da sua prática 

docente futura: Geralmente os alunos associam sua aptidão para dar aula ao domínio dos 

conteúdos de Ciências e Biologia. No entanto, concebemos que integrado a esse pressuposto o 

conhecimento didático é de grande importância. Através dele o aluno tem acesso ao aporte 

teórico das práticas pedagógicas e aprende a sistematizar suas estratégias de ensino e 

avaliação. Ademais tal conhecimento apreende como fazer da sua prática docente um campo 

contínuo de investigação, no qual você reflete sobre o que faz e busca aperfeiçoar sua ação 

educativa diante das situações vivenciadas no cotidiano 

O conhecimento didático, contraditoriamente, parece não estar no rol das 

aprendizagens significativas nos cursos de licenciatura. Os alunos de educação a distância 

consultados na pesquisa, em sua maioria, não apontaram aspectos didáticos e pedagógicos 

como entraves para sua ação docente. Apontaram apenas o fato de não se sentirem preparados 

para atuar em sala de aula por não ter o domínio do conteúdo. Ou consideram-se aptos para 

lecionar porque têm o domínio dos conhecimentos da área de ciências.  

Nesse contexto é importante valorizar a promoção de ações formativas e vivências nas 

escolas como preparação para atuação docente futura em Ciências e Biologia. De antemão, 

esclarecemos que o conhecimento didático deve incorporar o trabalho de qualquer disciplina 

do curso e não somente as disciplinas ditas pedagógicas.  

Diante do exposto, ressaltamos que os estudos no âmbito da EAD enfatizam a 

aprendizagem e avaliação interativas que devem ser realizadas num ambiente colaborativo e 

cooperativo com propósito inovador e significativo. Nesse sentido, a proposta pedagógica 

precisa apresentar estratégias que instiguem a elaboração de atividades desafiadoras 

envolvendo diferentes conteúdos de aprendizagem e que possam ser realizadas em grupo 

cujos resultados se convertam em tomada de decisão para o professor, num processo de 

reflexão e ação mediante a melhoria da aprendizagem do aluno e que desenvolva no aluno a 

competência da metacognição, ou seja, “o conhecimento sobre o caminho de conhecimento 

que está percorrendo” (VASCONCELOS, 2008, p. 9).  

A avaliação na perspectiva mediadora proposta por Hoffmann (2008) é emergente 

para a realidade da sala de aula interativa. Essa postura de avaliação comunga com os 

princípios de uma avaliação diagnóstica e formativa. Portanto, a mudança na postura da ação 

avaliativa implica alteração tanto na concepção quanto na prática o que significa construir 

uma práxis transformadora num movimento dialético entre a ação e a reflexão. 
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Precisamos investir no redimencionamento da prática avaliativa dos cursos de 

formação inicial docente que precisa ser compatível com o desenvolvimento integral do 

futuro docente, refutando os aligeiramentos e abrangendo aspectos formativos dos saberes e 

fazeres essenciais à docência. Nesse propósito o diálogo e a interação são canais preciosos 

para que a mediação aconteça e direcione todo o processo de aprendizagem e avaliação na 

construção da nova identidade profissional docente. E que assim possa contribuir no 

estabelecimento de uma educação crítica e reflexiva. 

Inseridos numa sólida formação, os licenciandos de Ciências Biológicas tornar-se-ão 

capazes de promover o desenvolvimento de capacidades, competências e habilidades 

necessárias à formação integral dos seus futuros alunos, garantindo o educar para a vida, 

perspectiva esta que inclui o saber, o saber fazer e o saber ser. 

Enfim, entre equívocos e inovações, entre concepções e ações divergentes, a prática 

avaliativa do curso de licenciatura se mantém, o que não difere da maioria dos cursos 

oferecidos por nossas escolas e universidades sejam presencialmente ou online. Todavia 

acreditamos que o curso vem evoluindo usufruindo de sua autonomia para realizar ações 

formativas compatíveis às necessidades de um curso de formação docente para a área de 

Ciências Biológicas.  

Precisamos discutir, incansavelmente, sobre os aspectos relacionados à formação 

docente a distância, no que concerne ao processo de avaliação da aprendizagem, na intenção 

de compreendermos a importância de nos comportarmos como autores, na criação de mundos 

novos e sustentáveis que garantam a existência de vida na educação. Vida como forma de 

aprender para refletir, compartilhar e transformar. 

 

 

  



 

 

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  

ALOSSON, Kátia Morosov. Educação a Distância no Brasil: a busca de identidade. 

Disponível em: <www.nead.umt.br/documentos/ident.doc.> Acesso em: 20 abr. 2008. 

ALVES, João Roberto Moreira. A nova regulamentação da EAD no Brasil. In: SILVA, 

Marco. Educação online. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 

AMADO, João. A Técnica da Análise de Conteúdo. Revista de Educação e Formação em 

Enfermagem. n.3, p. 53-63. 2000. 

AMARAL, Vera Lúcia. Tão Longe, tão perto Experimentando o diálogo a distância. 

Natal, 2002. 152 p. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Universidade do Rio Grande do Norte.  

ANDRADE, Arnon A. M. de. Educação a Distância no Rio Grande do Norte. Em Aberto, 

Brasília, ano 16, n.70, p. 116-119. abr./jun. 1996. 

ANDRADE, Arnon A. M. de. Política e afeto na produção de identidades e instituições: a 

experiência potiguar. Revista Brasileira de Educação. n.30. Rio de Janeiro Set./Dez. 2005. 

Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 08 set. 2008. 

ARETIO, Lorenzo Garcia. La Educación a Distancia de la Teoria a la Prática. Barcelona: 

Ariel, 2002. 

ARIEIRA, Jailson de Oliveira. et al. Avaliação do aprendizado via educação a distância: a 

visão dos discentes. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 

17, n.63, p. 313-340, abr./jun. 2009. ISSN 0104-4036. 

ASSMANN, Hugo. Reencantar a Educação: Rumo à Sociedade Aprendente. 9. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

AZEVEDO, Wilson. Panorama atual da educação a distância no Brasil. Disponível em 

<www.aquifolium.com.br>. Acesso em: 21 mar. 2008. 

BARDIN, Lawrence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

BARROS, Gílian Cristina. Recursos da Internet para Educação – WebQuest. MEC. 

Disponível em: <http://webeduc.mec.gov.br/webquest/index.php>. Acesso em: 19 fev. 2010. 

BELLONI. Maria Luiza. Educação a distância. 4. ed. São Paulo: Autores Associados, 2006. 

BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação Qualitativa em Educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Porto: Editora Porto, 1994. 

BRASIL. Lei 4.024 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Diário Oficial da União. Brasília, de 27 de dez. de 1961. Disponível em<http://www.planalto 

.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm>. Acesso em: 29 jan. 2010. 

 

 

http://www.nead.umt.br/documentos/ident.doc.%3e%20Acesso%20em:%2020%20abr.%202008
http://www.scielo.br/
http://www.aquifolium.com.br/
http://webeduc.mec.gov.br/webquest/index.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm%3e.%20Acesso%20em:%2029%20jan.%202010
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm%3e.%20Acesso%20em:%2029%20jan.%202010


REFERÊNCIAS 235 

 

BRASIL. Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 

2º graus, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, de 12 de ago. de 1971. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5692.htm>. Acesso em: 23 jan. 2010. 

BRASIL. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. Diário Oficial da União. Brasília, de 23 de dez. de 1996. Disponível em: 

<www.portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em: 29 ago. 2008. 

BRASIL. Decreto n° 1.917, de 27 de maio de 1996. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Educação e do 

Desporto e dá outras providências.Diário oficial da União. Brasília, 28 maio 1996. Disponível 

em: < http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/d1917.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2010. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos 

parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

curriculares nacionais: Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1998.  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 

Curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: MEC, 1999.  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância. Regulamentação da 

EAD no Brasil. Disponível em: <www.portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em 25 mar. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. Resolução CNE/CES 

nº 1, de 03 de abril de 2001. Estabelece normas para o funcionamento de cursos de Pós-

graduação. Diário oficial da União. Brasília, de 9 de abril de 2001. Disponível em: 

<www.portal.mec.gov.br/seed> Acesso em 25 mar. 2008. 

BRASIL. PARECER CNE/CES 1.301/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Ciências Biológicas. Disponível em: Disponível em: <www.portal.mec.gov.br/ 

cne>. Acesso em: 8 fev. 2010. 

BRASIL. Sistema Educativo Nacional de Brasil. Ministério da Educação de Brasil 

(MEC/INEP). Breve Evolução Histórica do Sistema Educacional. In: Organização de 

Estados Iberoamericanos (OEI), Ministério da Educação. pp. 21-27. 2002. Disponível em: 

<http://www.oei.es/quipu/brasil/index.html>. Acesso em: 29 jan. 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional De Educação. Conselho Pleno. 

Resolução CNE/CP 1, de 18 de fev. 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2002. Seção 1, p. 8. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>. Acesso: 12 fev 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional De Educação. Conselho Pleno. 

Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica 

em nível superior. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2002. Seção 1, p. 9. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>. Acesso: 12 fev 

2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5692.htm
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/d1917.pdf
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/cne
http://www.portal.mec.gov.br/cne
http://www.oei.es/quipu/brasil/index.html
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf%3e.%20Acesso:%2012%20fev%202010
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf%3e.%20Acesso:%2012%20fev%202010
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf%3e.%20Acesso:%2012%20fev%202010


REFERÊNCIAS 236 

 

BRASIL. Lei nº 10. 861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior e dá providências. Diário oficial da União. Brasília, de 15 de abr. de 

2004. Disponível em: < www.portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em: 24 mar. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria n. 4.059 de 10 de dezembro de 2004. . In: SILVA, 

Marco. Educação online. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 

BRASIL. Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Diário oficial da União. Brasília, 20 de dez. de 2005. Disponível em: <www.portal.mec.gov. 

br/seed>. Acesso em: 29 ago. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação. Propostas Conceituais e Metodológicas: Pró-Licenciatura. 

Anexo III. (2005) Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/ 

arquivos/pdf/proli_an3.pdf. Acesso em 24 mar. 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria n.º 2.782 de 17 de agosto de 2005. Diário oficial 

da União. Brasília, de 18 de ago. de 2005, Seção 1, p. 10. Disponível em: <http://portal.mec. 

gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/portaria2782.pdf>. Acesso: em 13 de janeiro de 2010. 

BRASIL. Decreto nº 5.773 de 09 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino. Diário oficial da União. Brasília, 10 de 

maio de 2006. Disponível em: <www.portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em: 29 ago. 2008. 

BRASIL. Decreto nº 6.303 de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos Decretos n
os

 

5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

seqüenciais no sistema federal de ensino. Diário oficial da União. Brasília, de 13 dez. de 

2007. Disponível em: <www.portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em: 29 ago. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

Chamada Pública MEC/SETEC n.º 002/2007. Chamada Pública de Propostas para 

Constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET). Disponível 

em <www.portal.mec.gov.br/cetec>.  Acesso em: 17 fev. 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. Regulamentação da 

EAD no Brasil. Referenciais de qualidade para cursos a Distância, 2007. Disponível em: 

<www.portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em: 25 mar. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. Regulamentação da 

EAD no Brasil. Instrumento de autorização de cursos para oferta na modalidade a 

distância. Disponível em: <www.portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em: 17 ago. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. Regulamentação da 

EAD no Brasil. Credenciamento de Pólo de apoio presencial para educação a distância. 

Disponível em: <www.portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em: 17 ago. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. Regulamentação da 

EAD no Brasil. Instrumento de credenciamento institucional para oferta da modalidade 

http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/proli_an3.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/proli_an3.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/portaria2782.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/portaria2782.pdf
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/cetec
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed


REFERÊNCIAS 237 

 

de educação a distância. Disponível em: <www.portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em: 17 

ago. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. Políticas e Programas 

em EAD, Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO). Disponível em: 

<www.portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em: 28 ago. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. Políticas e Programas 

em EAD, Programa de Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO). 

Disponível em: <www.portal.mec.gov.br/seed>. Acesso em: 28 ago. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. Políticas e Programas 

em EAD, Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio (Pró-licenciatura). Disponível em: <www.portal.mec. 

gov.br/seed>. Acesso em: 28 ago. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. Políticas e Programas 

em EAD, Universidade Aberta do Brasil (UAB). Disponível em: <www.portal.mec. 

gov.br/seed>. Acesso em 28 ago. 2008. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância. Sobre a UAB: 

Histórico. Disponível em: <http://www.uab.capes.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2010.  

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Centro Regional do Nordeste (CRN). 

Histórico. Disponível em: <http://www.crn2.inpe.br/index.php?id=historico> Acesso em: 26 

jan. 2010. 

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Grupo de Geoprocessamento do CRN. Atlas 

Sócio-Econômico-Ambiental. Paraíba, Dados Censitários. 1 Mapa. Disponível em: <http:// 

www.nctn.crn2.inpe.br/atlasImg.php>. Acesso em: 26 jan. 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. Revista Eletrônica e 

Educação a Distância (SEEDNET) Disponível em: http://www.seednet.mec.gov 

.br/noticias>. Acesso em: 28 ago. 2008. 

CAMPOS, Fernanda C. A. et al. Cooperação e aprendizagem on-line. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2003. 

CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. Política de Educação a Distância: o programa TV 

Escola como estratégia de formação de professores. Tese (Doutorado). Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-Graduação. 

Natal, 2001. 

CHARLIER, Évelyne. Formar Professores Profissionais para uma Formação Contínua 

Articula à Prática. In: PAQUAY et al. Formando Professores Profissionais Quais 

Estratégias? Quais Competências? 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

CHIZZOTTI. Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 

1998.  

COLL, César. Aprendizagem e escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1994. 

http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.portal.mec.gov.br/seed
http://www.uab.capes.gov.br/
http://www.crn2.inpe.br/index.php?id=historico
http://www.nctn.crn2.inpe.br/atlasImg.php
http://www.nctn.crn2.inpe.br/atlasImg.php
http://www.seednet.mec.gov.br/noticias
http://www.seednet.mec.gov.br/noticias


REFERÊNCIAS 238 

 

COSTA, C. J. de S. A; PARAGUAÇU, F; PINTO, A. DE C. Experiências Interativas com 

ferramentas midiáticas na tutoria online.Em Aberto, Brasília, v 22 , n 79, p. 121-137, jan. 

2009. 

CUNHA, Ana Maria de Jesus Sousa da, Arte-Educação a Distância: Uma análise da 

formação continuada on-line na Universidade de Brasília. (Dissertação) Universidade de 

Brasília. Instituto de Artes, 2006. 

D‟ALMEIDA, Alfredo Dias. Ensino Supletivo pela TV: um potencial mal aproveitado.Cad. 

Pesq., São Paulo, p. 66-71, maio 1988. Disponível em: < http://www.fcc.org. 

br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/711.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2010. 

DELIZOICOV D.; ANGOTTI J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências: 

fundamentos e métodos. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2007. (Coleção Docência em Formação).  

DELIZOICOV D; ANGOTTI J. A. Metodologia do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 

1990. (Coleção Magistério – 2º Grau Série Formação do Professor). 

DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. 8 ed. São Paulo: Cortes. Brasília, 

DF:MEC: UNESCO, 2000. 

FARIAS, Giovanni. O tripé regulamentador da EAD no Brasil: LDB, Portaria dos 20% e o 

Decreto 5.622/2995. In: SILVA, Marco. Educação online. São Paulo: Edições Loyola. 2006. 

FÁVERO, Osmar. Movimento de Educação de Base: primeiros tempos: 1961-1966. In: V 

Encontro Luso-Brasileiro de História da Educação. 2004, Évora (Portugal). Disponível 

em: <http://forumeja.org.br/files/meb_historico.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2010. 

FERREIRA, Adir Luiz. Pesquisa Qualitativa em Educação: Teorias e Abordagens. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Natal, 2008. [Conjunto de Textos Didáticos] 

FERNANDES, Domingos. Avaliar para Aprender: fundamentos, práticas e políticas. São 

Paulo: Editora UNESP, 2009. 

FLICK. Uwe. Uma introdução à Pesquisa Qualitativa. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2004. 

FRANCO, Maria Amélia Santoro; GHEDIN, Evandro; PIMENTA, Selma Garrido. Pesquisa 

em Educação: alternativas investigativas com objetos complexos. São Paulo: Edições 

Loyola, 2006. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 38. ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura). 

FREITAS, Kátia Siqueira de. Um Panorama Geral sobre a História do Ensino a Distância. 

2006. Disponível em: <http://www.proged.ufba.br/ead/EAD%2057-68.pdf>. Acesso em: 29 

jan. 2010. 

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Telecurso. Disponível em: <http://www.frm.org. 

br/m> Acesso em: 07 set. 2008.  

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/711.pdf
http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/711.pdf
http://forumeja.org.br/files/meb_historico.pdf
http://www.proged.ufba.br/ead/EAD%2057-68.pdf
http://www.frm.org.br/m
http://www.frm.org.br/m


REFERÊNCIAS 239 

 

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Novo telecurso. Como participar? Disponível em: 

<http://www.novotelecurso.org.br>. Acesso em: 16. fev. 2010. 

GOULART. Iris Barbosa; BREGUNCI. Maria das Graças de Castro. Interacionismo 

simbólico: uma perspectiva psicossociológica. Em Aberto, Brasília, ano 9, n. 48. out./dez. 

1990. 

GUSMÃO, Marcelo Villela. Diga alô a seu professor on-line. Associação Brasileira de 

Educação a Distância (ABED). 2008. Disponível em: <http://www2.abed.org.br/ 

visualizaDocumento.asp?Documento_ID=261>. Acesso em: 23 jan. 2010. 

HISTÓRIA da Educação no Brasil período da Nova República (1946-1963). Disponível em: 

<www.unoeste.br/site/destaques/outros_destaques/documentos/Seminario Apresentacão.pp>. 

Acesso em: 08.  fev. 2010. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mito & Desafio: uma perspectiva construtivista. 38. ed. 

Porto Alegre: Editora Mediação. 2005. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 

universidade. 27. ed. Porto Alegre: Editora Mediação. 2008. 

IAUPE: Instituto de apoio a fundação da Universidade de Pernambuco. A UPE. Disponível 

em: <http://www.iaupevirtual.com.br/upe.php>. Acesso em: 16. Mar. 2010. 

INSTITUTO MONITOR. Disponível em: <http://www.institutomonitor.com.br/>. Acesso em 

06 set. 2008. 

INSTITUTO NACIONAL BRASILEIRO. Disponível em: <http://www.institutouniversal. 

com.br/>. Acesso em 06 ago. 2008. 

LÈVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2008. (Coleção TRANS). 

LÈVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 2009. (Coleção TRANS). 

LIMA, Maria Vitória Ribas de Oliveira. Educação a Distância. In: CD do Curso de 

Espacialização em Formação de Tutores para as Licenciaturas a Distância. Recife, UFPE, 

2005. 

LIMA, Maria Vitória Ribas de Oliveira. Avaliação da aprendizagem no Programa de 

Educação a Distância: o PROFORMAÇÃO em Pernambuco. (Dissertação) Universidade 

Federal de Pernambuco. CE. Educação, 2005. 

LOBO NETO. Francisco José da Silveira. Educação a Distância Referências & 

Trajetórias. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Brasília: 

Plano Editora, 2001. 

LOBO NETO, Francisco José da Silveira. Regulamentação da educação a distância: caminhos 

e descaminhos. In: SILVA. Marco, Educação online. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola. 

2006. 

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 19. ed. São Paulo: Cortez. 

2008. 

http://www.novotelecurso.org.br/
http://www2.abed.org.br/visualizaDocumento.asp?Documento_ID=261
http://www2.abed.org.br/visualizaDocumento.asp?Documento_ID=261
http://www.unoeste.br/site/destaques/outros_destaques/documentos/Seminario%20Apresentacão.pp
http://www.iaupevirtual.com.br/upe.php
http://www.institutomonitor.com.br/
http://www.institutouniversal.com.br/
http://www.institutouniversal.com.br/


REFERÊNCIAS 240 

 

MARTINS, Ana Rita; MOÇO, Anderson. Educação a distância: Vale a pena entrar nessa? 

Nova Escola, São Paulo n. 227, p. 52-59, nov. 2009. 

MAY, Tim. Pesquisa social: questões, métodos e processos. Porto alegre: Artmed, 2004. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.) et al. Pesquisa Social: teoria, método e 

criatividade. Petrópolis,RJ: Vozes, 1994 

MORAES, Cândida Moraes. Informática Educativa no Brasil: um pouco de história... Em 

Aberto, Brasília, ano 12, n.57, p. 17-26. jan./mar. 1993 . Disponível em: 

<http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/843/755>. Acesso em: 

Acesso em: 16 fev 2010. 

MORAES, Cândida Moraes. Educar na Biologia do Amor e da Solidariedade. Petrópolis: 

Vozes, 2003. 

OKADA, Alexandra. ; OKADA Saburo. Novos Paradigmas na Educação Online com uma 

Aprendizagem Aberta. In: V Conferência Internacional de Tecnologias de Informação e 

Comunicação na Educação. Challenges2007. Braga, Portugal. Disponível em: 

<http://mapweb.org/colearn/reference.htm>. Acesso em: 10 mar. 2009. 

O QUE é PHP? Disponível em: <http://www.php.net/> Acesso em: 2. Fev. 2010. 

PAVÃO, Zélia Milléo. Pesquisa Prática: seus principais instrumentos. Revista Diálogo 

Educacional. v. 2, n. 4, p. 85-94, jul./dez. 2001. 

PEREIRA, Francisco de Assis. Coletânea de Textos Didáticos. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Programa de Pós-Graduação em Educação. Natal, 2008. 

PEREIRA, Júlia Nelly dos Santos. Educação a distância no Brasil. Revista Educação 

Pública. Disponível em: <http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0096 

.html>. Acesso em: 4 dez. 2008. ISSN 1984-6290. 

PESCE, Lucila; BRAKLING, Kátia. A avaliação do aprendizado em ambientes digitais de 

formação de educadores. Um olhar inicial. IN SILVA, Marco; SANTOS, Edméa. (org.) 

Avaliação da aprendizagem em educação online. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 

PETRI, Oreste. (Org.). et al. Educação a Distância sobre Discursos e Práticas. Brasília: 

Líber Livro Editora, 2005. 

PIMENTA. Selma Garrido et. al. Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: 

Cortez. 1999. 

PLATAFORMA MOODLE. Disp. em: <http://docs.moodle.org/en/About_Moodle>. Acesso 

em: 2 Fev. 2010. 

PRADO, Maria Elisabette Brisola Brito; SILVA, Maria da Graça Moreira da Silva. Formação 

de Educadores em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Em aberto. Brasília, v. 22, n. 79, p. 

61-74, jan. 2009. 

  

http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/843/755%3e.%20Acesso%20em:%20%20Acesso%20em:%2016%20fev%202010
http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/843/755%3e.%20Acesso%20em:%20%20Acesso%20em:%2016%20fev%202010
http://mapweb.org/colearn/reference.htm
http://www.php.net/
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0096.html
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0096.html
http://docs.moodle.org/en/About_Moodle


REFERÊNCIAS 241 

 

QUEIROZ, Dalva Maria de. Avaliação da Aprendizagem: Uma abordagem analítica da 

prática docente no Ensino Fundamental. (Dissertação). Mestrado em Educação. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicada. Programa de Pós-

Graduação em Educação, 2005. 

RODRIGUES, Evanize Custódio. Avaliação da Aprendizagem de Conteúdos Procedimentais 

na Modalidade de Ensino a Distância. (Monografia). Curso de Especialização em Formação 

de Tutores para as Licenciaturas Diversas a Distância. UFPE, Recife, 2006. 

ROMANOWSKI, Joana Paulin. Formação e profissionalização docente. 3. ed. Curitiba: 

IBPEX, 2007. 

ROMISZOWSKI, Alexander J.; ROMISZOWSKI, Hermelina P. Dicionário de terminologia 

em EAD. Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância. Rio de Janeiro, 1998. 

Disponível em: <http://www.abed.org.br/revistacientifica/_brazilian/dicionario_terminologia 

_ead/dicionario_terminologia_ead.htm>. Acesso em: 14 dez. 2009. 

SANTOS, Sérgio Ribeiro dos. Interacionismo simbólico: uma abordagem teórica de análise 

na saúde. Atlântica editora Enfermagem Brasil 2008;7(4):232-7; jul/ago. 2008 Disponível em: 

<www.ccs.ufpb.br>. Acesso em: 18 maio 2009.  

SARAIVA, Terezinha. Educação a Distância no Brasil: lições da história. Em Aberto, 

Brasília, ano 16, n.70, p. 17-33. abr./jun. 1996. 

SILVA, J. F da; HOFFMANN, J.; ESTEBAN, M.T. Práticas Avaliativas e Aprendizagens 

Significativas em Diferentes Áreas do Currículo. 6. ed. Porto Alegre: Mediação, 2008. 

SILVA, Marco; SANTOS, Edméa. (Org.) Avaliação da aprendizagem em educação online. 

São Paulo: Edições Loyola. 2006. 

SILVA, Marco. (Org.). Educação online. São Paulo: Edições Loyola. 2006. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. Núcleo de Educação a Distância. Projeto de Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas. Recife, 2004. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. Núcleo de Educação a Distância. Projeto de Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas. Recife, 2005. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. Núcleo de Educação a Distância.  Referenciais 

para elaboração de material didático para EAD. Recife, 2009. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. Núcleo de Educação a Distância. Matriz 

curricular. Disponível em <http://www.ead.upe.br/nead2oo8>. Acesso em: 13 jan. 2010. 

VALIM, Mauricio.; COSTA, Soraya. Anos 50: A História da Televisão no Brasil. 1998. 

Disponível em: <http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv50.htm>. Acesso em: 29 Jan. 

2010. 

VASCONCELOS, Celso dos S. Avaliação da Aprendizagem: práticas de mudança por uma 

práxis transformadora. 9. ed. São Paulo: Libertad. 2008. (Coleção Cadernos Pedagógicos do 

Libertad; v. 6).  

http://www.abed.org.br/revistacientifica/_brazilian/dicionario_terminologia_ead/dicionario_terminologia_ead.htm
http://www.abed.org.br/revistacientifica/_brazilian/dicionario_terminologia_ead/dicionario_terminologia_ead.htm
http://www.ead.upe.br/nead2oo8
http://www.tudosobretv.com.br/valim
http://www.tudosobretv.com.br/soraya
http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv50.htm


REFERÊNCIAS 242 

 

ZABALA, Antoni. A prática Educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArtMed. 1998. 

ZABALA, Antoni. Como Trabalhar os Conteúdos Procedimentais em Aula. 2. ed. Porto 

Alegre: ArtMed. 1999. 

ZAIA, Virgínia. Anatomofisiologia. Recife: UPE/NEAD, 2009. 

 

 



 

 

AANNEEXXOOSS  

 

Anexo A Portaria nº 2.782 de 17 de agosto de 2005 

Anexo B Matriz Curricular  

Anexo C Ficha de Documentação / Professor 

Anexo D Ficha de Documentação / Tutor 

Anexo E Ficha de Documentação / Aluno 

Anexo F Questionário / Professor 

Anexo G Questionário / Tutor 

Anexo H Questionário / Aluno 

Anexo I Entrevista semi-estruturada: Professor, Tutor e Aluno  

Anexo J Quadro de Visitas aos Sujeitos da Pesquisa – Coleta de dados  

Anexo K Plano da Agenda da Disciplina 

Anexo L Plano do Fórum Temático 

Anexo M Plano da WebQuest 

Anexo N Plano da Videoconferência 

Anexo O Justificativas dos professores e alunos sobre a imagem representativa 

que têm sobre avaliação 

 

 

 

 

  



ANEXOS 244 

 

ANEXO A – Portaria nº 2.782 de 17 de agosto de 2005 

 

 

19/8/2005 

Portaria n.º 2.782 de 17 de agosto de 2005. 

(DOU de 18 de agosto de 2005, Seção 1, p. 10) 

 

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto 

n.º 1.845, de 28 de março de 1996, e nº 3.860 de 9 de julho de 2001 alterado pelo Decreto nº 

3.908 de 4 de setembro de 2001, com o respaldo do art. 4º da Portaria 2201/2005 de 22 de 

junho de 2005 bem como do relatório nº 710/2005-MEC/SESu/DESUP/ COSI, e tendo em 

vista o Despacho nº 795/2005 da Secretaria de Educação Superior, conforme consta dos 

Processos n.º 23000.007835/2005-17 (Registro SAPIENS n. 20050004279) / 

23000.007836/2005-53 (registro SAPIEnS n. 20050004281), do Ministério da Educação, 

resolve: 

 

Art. 1º Autorizar em caráter experimental, a oferta do Curso de Ciências Biológicas, 

licenciatura, a distância, ministrado pela Universidade de Pernambuco, mantida pelo Governo 

do estado de Pernambuco, ambas com sede na cidade de Recife, no Estado de Pernambuco. 

 

Art. 2º. O processo de credenciamento para educação à distância e de autorização relativos ao 

curso de que trata esta Portaria terão assegurado a continuidade de sua tramitação, cujo 

relatório da comissão de verificação deverá instruir despachos da SESu, com vistas à 

expedição dos atos ministeriais de credenciamento definitivo do curso, que assegurem sua 

oferta regular, nos termos do art 80 da LDB. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

FERNANDO HADDAD 
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ANEXO B – Matriz Curricular– Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
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ANEXO C – Ficha de Documentação / Professor 

 

Ficha de documentação/Professor 

Entrevistado (a): 

Cidade onde mora: 

Formação acadêmica: 

Instituição vinculada: 

Quanto tempo de experiência docente: 

Disciplina(s) que leciona no curso de Ciências Biológicas a distância: 

 

Semestre(s) que leciona ou lecionou: 

 

Em média quantos alunos você acompanha por semestre: 

 

Freqüência com que o(a) aluno(a) o procura para tirar dúvidas : 

 

Atua também no ensino presencial?   SIM (     )    NÃO (      ) 

Se sim, em qual área e/ou disciplina: 

 

Tempo de experiência com o ensino à distância: 

OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO D – Ficha de Documentação / Tutor 

Ficha de documentação/Tutor 

Entrevistada:  

Cidade onde mora:  

Instituição que trabalha: 

Formação acadêmica:  

Graduada em: 

Pós-Graduação: 

Profissão:  

Quanto tempo de experiência:  

Quantos alunos egressos no semestre 2006.1 ficaram sob sua orientação?  

 

Houve desistência?  

Se sim, quantos alunos e quais os principais motivos? 

 

Atualmente quantos alunos deste período você acompanha?  

 

Os alunos procuram voluntariamente sua orientação? Justifique. 

 

O acompanhamento do aluno acontece mais on-line ou presencial? Justifique. 

 

Em quais situações o aluno vem ao pólo? 

 

OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO E – Ficha de Documentação / Aluno 

Ficha de documentação/Aluno 

Entrevistado(a):  

Idade: 

Cidade onde mora: 

Profissão além da docência: 

Quanto tempo de experiência nesta atividade:  

Já leciona?                       Há quanto tempo?                   Qual disciplina? 

Em qual nível de ensino?  

Tem formação superior em outro curso?                                                         SIM (     )    NÃO (      )  

Se sim, qual curso?  

Ano de ingresso no curso Licenciatura em Ciências Biológicas a distância? 

Quantos semestres cursou?  

Trancou algum semestre?                                                             SIM (     )    NÃO (      ) 

Se sim, por qual motivo? 

Cursou todas as disciplinas oferecidas a cada período?                        SIM (     )    NÃO (      )            

Se não, por quê?  

Trancou alguma disciplina?                                                          SIM (     )    NÃO (      )    

Se sim, por qual motivo? 

Desistiu de alguma disciplina?                                                      SIM (     )    NÃO (      )  

 Se sim, por qual motivo? 

Desde o início do curso, o acesso à Internet foi fácil?                             

SIM  (     )                Em que local?    _____________________________________________ 

NÃO (     )                Por quê? ___________________________________________________ 

Outro (     )               Por quê? ___________________________________________________ 

 

Escreva quatro palavras que representem suas principais dificuldades no curso de Ciências Biológicas 

à distância 

 

OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO F – Questionário / Professor 

1) Quais os aspectos considerados imprescindíveis na atuação docente, que devem ser 

adquiridos durante a formação no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância? 

 

2) Quais os instrumentos de avaliação utilizados na sua disciplina? 

 

3) Dos recursos disponíveis no Ambiente Virtual de Ensino – AVE quais podem ser mais 

apropriados para constatar a aprendizagem do aluno? 

 

4) Você adota a classificação dos conteúdos em conceituais, procedimentais e atitudinais? 

SIM  (     )         Cite pelo menos um exemplo de uma atividade avaliativa que possa 

comprovar a aprendizagem de cada tipo de conteúdo. 

 

 NÃO (     )         O que você acha da afirmação: os estudos e os conhecimentos devem ser 

aplicados na vida real? 

 

 

 5) Após cada atividade avaliativa, quais as comunicações estabelecidas entre professores e   

alunos na sua disciplina? 

 

 6) Enumere as principais dificuldades encontradas no processo de avaliação da aprendizagem   

na modalidade de ensino a distância. 

 

Muito obrigada!  

Atividade avaliativa: 

Conteúdos conceituais Conteúdos procedimentais Conteúdos atitudinais 

   

 

1. 5. 2. 3. 4.  

1. 5. 2. 3. 4.  

1. 5. 2.  3. 4.  

1. 5. 2.  3. 4.  

1. 5. 2. 3. 4.  
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ANEXO G – Questionário / Tutor 

 

1) Quais orientações que você recebe para avaliar os alunos que acompanha? 

 

 

2) Quais os aspectos considerados imprescindíveis na atuação docente, que devem ser    adquiridos 
durante a formação no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância? 

 

 

3) Você adota a classificação dos conteúdos em conceituais, procedimentais e atitudinais? 

SIM  (     )         Cite pelo menos um exemplo de uma atividade avaliativa que possa 

comprovar a aprendizagem de cada tipo de conteúdo. 

 

NÃO (     )         O que você acha da afirmação: os estudos e os conhecimentos devem ser 

aplicados na vida real? 

 

 

4) Após cada atividade avaliativa, quais as comunicações estabelecidas entre professor, tutor e 
alunos na sua disciplina?  

 

 

5) Quais as principais manifestações dos alunos, especialmente, no que se refere ao processo 
avaliativo das disciplinas ou do curso de um modo geral? 

 

 

6) Cite as principais dificuldades que você enfrenta no processo de avaliação da aprendizagem dos 
alunos no curso de Biologia à distância? 

 

 

 

Muito obrigada! 

Atividade avaliativa: 

Conteúdos conceituais Conteúdos procedimentais Conteúdos atitudinais 

   

 

1. 5. 2.  3. 4.  

1. 5. 2.  3. 4.  

1. 5. 2.  3. 4.  

1. 5. 2.  3. 4.  

1. 5. 2.  3. 4.  
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ANEXO H – Questionário / Aluno 

 
1) Qual o principal motivo pelo qual você escolheu o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

na modalidade de educação a distância?  

 

 

 

2) Quais as vantagens e/ou desvantagens no processo de ensino-aprendizagem na modalidade a 

distância que você considera importante ressaltar? 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 

 

3) Quais os aspectos considerados imprescindíveis na atuação docente, que devem ser adquiridos 

durante a formação no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a distância? 

 

 

 

4) Nas disciplinas, durante o curso, costumam ser esclarecidos todos os aspectos da avaliação? 

SIM  NÃO  

 

Exemplifique: 

5) Após cada atividade avaliativa, quais as comunicações estabelecidas entre professores e tutores 

com os alunos?  

 

 

 

6. Você consegue identificar nas atividades avaliativas propostas pelos professores a presença de 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais? 

SIM  (     )               Cite uma atividade realizada que contemple essa classificação. 

Atividade: 

Conteúdos conceituais Conteúdos procedimentais Conteúdos atitudinais 

 

 

  

NÃO (     )         O que você acha da afirmação: os estudos e os conhecimentos devem ser 

aplicados na vida real? 

 

 

 

7. Apresente três sugestões para a melhoria e aperfeiçoamento do curso, especialmente no que se 

refere ao processo da avaliação da aprendizagem na modalidade de ensino a distância? 

 

  1.  

 

 2. 

 

 3.  

Muito obrigada! 
  

1. 5. 2.  3. 4.  

1. 5. 2.  3. 4.  
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ANEXO I – Entrevista Semiestruturada: Professor, Tutor e Aluno 

 

ENTREVISTA - PROFESSOR 

1) No início de cada período como acontece a apresentação/orientação da disciplina? 

2) Qual sua concepção sobre avaliação? Relacione a palavra avaliação a uma imagem ou algum 

personagem da nossa cultura popular. 

3) Quais os critérios de avaliação adotados na sua disciplina?  Como os alunos são informados desses 

critérios? 

4) Como você considera que é possível realizar a avaliação dos três tipos de conteúdos, conceituais, 

procedimentais e atitudinais? 

5) Como você percebe que houve aprendizado e que o aluno(a) estar apto(a) para exercer a função de 

professor(a)  de Ciências e Biologia? 

 

ENTREVISTA – TUTOR 

1) Qual a sua função na avaliação da aprendizagem dos alunos do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas  a distância? 

2) Descreva como acontece a avaliação da aprendizagem neste curso. 

3) Qual sua concepção sobre avaliação? Relacione a palavra avaliação a uma imagem ou algum 

personagem da nossa cultura popular. 

4) Como ocorre a interação professor-tutor e tutor-aluno no processo de avaliação da aprendizagem no 

curso em referência? 

5) Como você percebe a garantia do aprendizado do aluno(a) que você acompanha?  

 

ENTREVISTA – ALUNO 

1. Como você percebe a avaliação da aprendizagem realizada no curso? 

2. Qual sua concepção sobre avaliação? Relacione a palavra avaliação a uma imagem ou algum 

personagem da nossa cultura popular. 

3. As disciplinas têm explorado os três tipos de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais de 

uma maneira satisfatória? Justifique sua resposta. 

4. Você pretende na sua atuação como professor de Ciências e Biologia, considerar essa tipologia de 

conteúdos e conhecimentos? Comente. 

5. Como você se avalia quanto à preparação para atuar em sala de aula como professor de Ciências 

e/ou Biologia? Sente-se apto para exercer a função docente nesta área? 
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ANEXO J – Quadro de Visitas aos Sujeitos da Pesquisa – Coleta de dados 

 

Encontro alunos Data 
Duração 

Aproximada 
Local da entrevista 

Aluna 1 AND 19/05/2009 00:35:14 
Biblioteca do Pólo de Apoio Presencial - 

UEPB 

Aluna 2 AGS 24/05/2009 00:40:00 
Sala da Videoconferência - Pólo de Apoio 

Presencial 

Aluno 3 AOR 24/05/2009 01:00:00 Pólo Presencial 

Aluna  4 ALC 27/05/2009 00:50:00 Sala da Tutoria – Pólo Presencial 

Aluna 5 ACS 28/05/2009 01:05:18 Residência da aluna (licença maternidade) 

Aluna 6 AMC 02/06/2009 01:00:00 
Clínica São Camilo – Consultório de 

Psicologia (parente da pesquisadora) 

Aluna 7 ALG 09/06/2009 00:50:00 Residência da aluna 

Aluna 8 AEP 

Agendando para 

04/06/2009 e 

05/06/2009 – Não 

foi realizada 

 

20/06/2009 

00:50:00 
Clínica São Camilo – Consultório de 

Psicologia (parente da pesquisadora) 

Aluna 9 AML  00:52:00 Residência da Aluna 

Aluna 10 AFB 08/07/2009 00:40:42 Biblioteca Central da UFPB – João Pessoa 

Obs.: No dia 17 de maio de 2009 – visita ao Pólo Presencial para agendar encontro com os alunos e tutoras. 

 

 

  

Encontro tutoras Data Duração Local da entrevista 

Tutora 1 TFR 

- 19/05/2009 

Ficha documental e 

questionário  

 

26/05/2009 Entrevista 

00:35:00 

 

 

 

00:22:57 

Biblioteca do Pólo Presencial – UEPB 

 

Entrevista – Residência da mãe da Tutora 

Tutora 2 TKD 27/05/2009 01:29:43 Biblioteca do Pólo Presencial – UEPB 

Tutora 3 TRG 
29/05/2009 

 
02:06:38 Residência da tutora 

Tutora 4 TAP 

03/06/2009 ( não foi 

realizada) 

17/06/2009 

02:22:00 Sala da Tutoria – Pólo Presencial 

Encontro Professores Data Duração Local da entrevista 

Professora  1 

PGJ 

03/0

7/2009 

Entrevista: 00:20:28 

A ficha documental e o 

questionário foram enviados 

via email no dia  

Residência da pesquisadora  – 

Foi realizada online pelo MSN 

Professora  

2PRA 

03/0

7/2009 

Entrevista: 00:32:04 

A ficha documental e o 

questionário foram enviados 

via email no dia 08/08/2009 

Residência da pesquisadora  – 

Foi realizada online pelo Skype 

Professora  3 

PRF 

06/0

8/2009 

Ficha documental e o 

questionário : 01:25:00 

Entrevista: 00:23:15 

Instituto de Ciências Biológicas 

– ICB Recife/PE 

Professora  4 

PJM 

06/0

8/2009 

Entrevista: 00:41:77 

A ficha documental e o 

questionário foram enviados 

via email no dia 18/08/2009 

Instituto de Ciências Biológicas 

– ICB Recife/PE 
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ANEXO K – Plano da Agenda da Disciplina 

 

DISCIPLINA <título da disciplina> 

PROFESSOR <nome do professor> 

PERÍODO/CARGA 

HORÁRIA 

<período do curso e carga horária 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

Motivando o aluno ao estudo, explicitando os principais objetivos de sua disciplina (no 

máximo 10 linhas). 

 

ATIVIDADE SEMANA 
OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM 

1ª 1ª  a 4ª semana Temática 

Fórum  Referências 

1ª Videoconferência 4ª Semana Objetivos 

   

2ª  5ª a 8ª Semana Temática 

Fórum  Referências 

2ª Videoconferência 8ª Semana Objetivos 

1ª WebQuest 

A partir da 1ª semana. 

Entrega antes da primeira 

avaliação presencial. 

Tarefa 

1ª Avaliação 
Ver data no cronograma do 

curso 
Fascículos ou outras fontes 

   

3ª 9ª a 12ª Semana Temática 

Fórum  Referências 

3ª Videoconferência 12ª Semana Objetivos 

   

4ª 13ª a 16ª Temática 

Fórum  Referências 

4ª Videoconferência 8ª Semana Objetivos 

2ª WebQuest 
Entrega antes da segunda 

avaliação presencial. 
Tarefa 

2ª Avaliação 
Ver data no cronograma do 

curso 
Fascículos ou outras fontes 

Fonte: Referenciais para Elaboração de Material Didático na EAD Nead/UPE (2005) 
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ANEXO L – Plano do Fórum Temático 

 

DISCIPLINA <título da disciplina> 

PROFESSOR <nome do professor> 

PERÍODO/CARGA 

HORÁRIA 

<período do curso e carga horária 

 

1º FÓRUM 

TEMA: 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

REFERÊNCIAS: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

2º FÓRUM 

TEMA: 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

REFERÊNCIAS: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

3º FÓRUM 

TEMA: 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

REFERÊNCIAS: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

4º FÓRUM 

TEMA: 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

REFERÊNCIAS: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

Fonte: Referenciais para Elaboração de Material Didático na EAD Nead/UPE (2005) 
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ANEXO M –. Plano da WebQuest 

DISCIPLINA <título da disciplina> 

PROFESSOR <nome do professor> 

PERÍODO/CARGA 

HORÁRIA 

<período do curso e carga horária 

 

1ª  WebQuest 

TÍTULO: 

INTRODUÇÃO: 

TAREFA: 

PROCESSO: 

AVALIAÇÃO: 

CONCLUSÃO: 

FONTES DE INFORMAÇÃO: 

REFERÊNCIAS: 

CHAVE DE CORREÇÃO: 

Habilidades a serem construídas: 

Conteúdos a serem considerados: 

 

2ª  WebQuest 

TÍTULO: 

INTRODUÇÃO: 

TAREFA: 

PROCESSO: 

AVALIAÇÃO: 

CONCLUSÃO: 

FONTES DE INFORMAÇÃO: 

REFERÊNCIAS: 

CHAVE DE CORREÇÃO: 

Habilidades a serem construídas: 

Conteúdos a serem considerados: 

Fonte: Referenciais para Elaboração de Material Didático na EAD Nead/UPE (2005) 
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ANEXO N – Plano da Videoconferência 

 

DISCIPLINA <título da disciplina> 

PROFESSOR <nome do professor> 

PERÍODO/CARGA 

HORÁRIA 

<período do curso e carga horária 

 

1ª VIDEOCONFERÊNCIA 

TIPO DA VIDEOCONFERÊNCIA: 

TÍTULO: 

TEMAS A SEREM ABORDADOS: 

SEQUÊNCIAS DAS ATIVIDADES: 

RECURSOS A SEREM INSERIDOS NO VÍDEO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR 

(apresentar o recurso e o momento em que ele deve ser inserido no vídeo.) 

 

2ª VIDEOCONFERÊNCIA 

TIPO DA VIDEOCONFERÊNCIA: 

TÍTULO: 

TEMAS A SEREM ABORDADOS: 

SEQUÊNCIAS DAS ATIVIDADES: 

RECURSOS A SEREM INSERIDOS NO VÍDEO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR 

(apresentar o recurso e o momento em que ele deve ser inserido no vídeo.) 

 

3ª VIDEOCONFERÊNCIA 

TIPO DA VIDEOCONFERÊNCIA: 

TÍTULO: 

TEMAS A SEREM ABORDADOS: 

SEQUÊNCIAS DAS ATIVIDADES: 

RECURSOS A SEREM INSERIDOS NO VÍDEO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR 

(apresentar o recurso e o momento em que ele deve ser inserido no vídeo.) 

 

4ª VIDEOCONFERÊNCIA 

TIPO DA VIDEOCONFERÊNCIA: 

TÍTULO: 

TEMAS A SEREM ABORDADOS: 

SEQUÊNCIAS DAS ATIVIDADES: 

RECURSOS A SEREM INSERIDOS NO VÍDEO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR 

(apresentar o recurso e o momento em que ele deve ser inserido no vídeo.) 

Fonte: Referenciais para Elaboração de Material Didático na EAD Nead/UPE (2005) 

 

  



ANEXOS 259 

 

ANEXO O – Justificativas dos professores e alunos sobre a imagem representativa que têm 

sobre avaliação 

PROCESSUAL – “[...] a gente tem sempre que está observando, na nossa prática de 

docente, a gente não pode dizer que a avaliação é o final. Avaliação é um processo que tem que ser 

visto constantemente” (PROFESSORA 1 PGJ). 

PROVA – “[...] a imagem que sempre passa pela cabeça, de avaliação, é a prova. [...] 

Aquelas cadeiras; são imagens que vêem a cadeira com a mesinha na frente [...]. É justamente, por ser 

da minha formação que foi bem tradicional (PROFESSORA 2 PRA)”. 

BICHO-PAPÃO – “Então assim, a figura, de história que sempre me lembra é bicho-papão. 

(risos) Mesmo porque quando os alunos vêm e interagem com a gente: olhe falaram tanto que a sua 

disciplina era o maior bicho-papão. Às vezes eles desfazem esse mito, né? Às vezes o bicho-papão 

continua. Mas a gente tenta desmistificar a disciplina  (PROFESSORA 3 PRF)”. 

UMA GRANDE INTERROGAÇÃO – “Porque por mais que a gente tente fazer algo 

diferente, vem aquela interrogação: será que eu estou fazendo a melhor avaliação? Será que eu estou 

sendo justo na avaliação? Será que essa avaliação poderia ser feita de uma outra forma? Será que 

existe outras maneiras de fazer uma avaliação? Então, quando veio a palavra avaliação pra mim é 

sempre o simbolozinho da interrogação” (PROFESSOR 4 PJM).  

MÃE – “[...] porque a mãe vem cuida do filho e fica ensinando ali qual o caminho que deve 

seguir, não é? E então não é nem o curso assim no caso,   é a tutoria ... os tutores é quem ta ali 

direcionando a  gente, vamos fazer isso, isso é hora de fazer isso,tem que  fazer aquilo” (ALUNA 1 

AND) 

UM CARRO EM ALTA VELOCIDADE – “Um carro em alta velocidade, quando você 

vai que você tem aquele susto” (Aluna 2 AGS). 

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – “[...] essas avaliações constrangem um pouco. [...] Pois 

é, então o português ele teve, foi um problema durante minha vida toda” ( ALUNO 3 AOR). 

PAULO FREIRE –  “Acho que ele trabalha muito essa questão. Das formas de como 

avaliar o aluno; [...] como ele mostra a nova educação” (ALUNA 4 ALC). 

COBRANÇA – “Eu acho que avaliação pra mim é cobrança [...] Você está sendo cobrado 

por aquilo que você tá se propondo ali” (ALUNA 9 AML). 

ALGUÉM BEM CARRASCO – “É complicado, mas avaliação é uma coisa que mete 

bastante medo, sim. É tanto que às vezes você faz uma prova sabendo de tudo, né? Mas, fica tão 

apreensiva, tão nervosa que até esquece das coisas. Não sei, acho que seria de alguém bem carrasco, 

assim. É, tipo pra obrigar você. Tipo uma coisa que é bem, mas na verdade não é, mas aparenta ser, 

isso assim avaliação” (ALUNA 10 AFB). 




