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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO
CONCEITUAL DE AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

RESUMO

A avaliação da aprendizagem é um tema que gera inquietação, principalmente quando 
parecem persistir concepções geradoras de classificação e exclusão, quando o desejável é 
que propicie superações e aprendizagem. Na educação a distância isso não poderia ser 
diferente. Com base nisso, este trabalho propõe um modelo conceituai de avaliação 
formativa para a Pós-graduação em Informática na Educação que espelha os conceitos que 
se encontram presentes no curso referentes a esta modalidade de avaliação. Auxiliar os 
professores, do Instituto Federal do Espírito Santo, a planejarem e executarem atividades 
avaliativas em uma perspectiva formativa nos cursos a distância é a proposta desta 
pesquisa, que se apresenta como uma pesquisa-ação aplicada, utilizando abordagens 
qualitativas e quantitativas realizadas junto à equipe multidisciplinar do curso de Pós- 
graduação em Informática na Educação. Para a coleta de dados, foram aplicados 
questionários e realizadas entrevistas com a equipe multidisciplinar do curso, além de atas 
de reuniões, mapas de atividades e observações em salas de aula virtuais, as quais também 
serviram de fontes para o levantamento dos dados. A análise das informações não se 
limitou à quantificação destas, embora em alguns momentos dela tenha se utilizado, mas 
privilegiou a interpretação dos dados, apoiando-se na fundamentação teórica e baseando-se 
no processo de análise de conteúdos defendida por Bardin (2011). Após análise dos dados, 
com o apoio de um grupo focal, como preconizado por Thiollent (2011), do qual fizeram 
parte professores, tutores e a equipe de coordenação de curso, foi construído, de forma 
coletiva, o modelo conceituai de avaliação formativa para o curso de Pós-graduação em 
Informática na Educação, tendo como base os pilares da avaliação formativa defendidos por 
Fernandes (2006, 2009), Black e Willian (1998, 2009), Villas Boas (2006, 2011) e 
Zimmerman (2005). Ao final deste trabalho, ficou constatado que a equipe multidisciplinar do 
curso encontra-se alinhada com as concepções de avaliação formativa preconizadas pelos 
teóricos como Hoffmann (2009a, 2009b, 2001), Haydt (2008), Zabala (2010), Perrenoud 
(1999), Luckesi (1994, 2011) e Arredondo (2002), e que a práxis educativa confirma este 
alinhamento teórico. O modelo conceituai em questão representa como a avaliação 
formativa deve ocorrer no curso, modelo o qual foi validado pela equipe multidisciplinar em 
um seminário específico para sua validação.

Palavras-chave: Avaliação Formativa; Modelo Conceituai; Regulação; Feedback,
Autorregulação; Educação a Distância.

Marize Lyra Silva Passos viii



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO
CONCEITUAL DE AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

RESUMEN

La evaluación dei aprendizaje es un tema que genera inquietud, principalmente cuando 
parecen persistir concepciones generadoras de clasificación y exclusión, cuando Io deseable 
es que propicie superaciones y aprendizajes. En Ia educación a distancia eso no podría ser 
diferente. Este trabajo propone un modelo conceptual de evaluación formativa para Ia Pos 
graduación en Informática en Educación que refleja los conceptos que están presentes en el 
curso referentes a esta modalidad de evaluación. Auxiliar a los profesores dei Instituto 
Federal do Espírito Santo a planificar y realizar actividades evaluativas en una perspectiva 
formativa en los cursos a distancia es Ia propuesta de esta investigación, que se presenta 
como una investigación-acción aplicada utilizando un abordaje cualitativo y cuantitativo 
realizado junto con el equipo multidisciplinar dei curso de Pos graduación en Informática en 
Educación. Para recoger los datos se administraron cuestionarios y se realizaron entrevistas 
al equipo multidisciplinar dei curso. Actas de reuniones, mapas de actividades y 
observaciones hechas en clases virtuales sirvieron como fuente para obtener los datos. El 
análisis de Ias informaciones no se limitó a su cuantificación, aunque en algunos momentos 
se Ia haya utilizado, pero se prefirió Ia interpretación de los datos, apoyándose en Ia 
fundamentación teórica y basada en el proceso dei análisis de contenidos defendida por 
Bardin (2011). Después dei análisis de los datos, con el apoyo de un grupo focal, como Io 
recomienda Thiollent (2011), dei que formaron parte los profesores, tutores y el equipo de 
coordinación dei curso, se construyó de forma colectiva, el modelo conceptual de evaluación 
formativa ejecutada para el curso de Pos graduación en Informática en Educación, teniendo 
como base los pilares de evaluación formativa defendidos por Fernandes (2006, 2009), 
Black y Willian (1998, 2009), Villas Boas (2006, 2011) y Zimmerman (2005). Al final dei 
trabajo quedó constatado que el equipo multidisciplinar dei curso está alineado con Ias 
concepciones de evaluación formativa recomendadas por los teóricos como Hoffmann 
(2009a, 2009b, 2001), Haydt (2008), Zabala (2010) Perrenoud (1999), Luckesi (1994, 2011), 
Arredondo (2002). Y que Ia praxis educativa confirma esta alineación teórica. El modelo 
conceptual en sí representa como Ia evaluación formativa que debe producirse en el curso. 
Este modelo fue validado por el equipo multidisciplinar en un seminário específico para su 
validación.

Palabras claves: Evaluación Formativa; Modelo conceptual; Regulación; Feedback; 
Autorregulación; Educación a Distancia.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO
CONCEITUAL DE AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

SUMMARY

The evaluation of learning is a topic that generates unease, especially when there seem to 
persist conceptions generating classification and exclusion, when it is desirable that it fosters 
learning. In distance education it could not be different. This paper proposes a conceptual 
model of formative assessment for the post-Graduate Program in Computer Education that 
mirrors the concepts that are present in the course regarding this type of assessment. Assist 
teachers, from the Instituto Federal do Espírito Santo, plan and execute evaluation activities 
in a formative perspective on distance learning courses is the purpose of this research, which 
is presented as an action research applied using qualitative and quantitative approaches 
performed in a multidisciplinary team of post -graduate in Computer Education. To collect 
data were questionnaires and interviews with the multidisciplinary team of stroke. Meeting 
minutes, maps and observations of activities in virtual classrooms served as sources for the 
data collection. The analysis of the information was not limited to the quantification of these, 
although at times it has been used, but favored the interpretation of the data, relying on the 
theoretical and process-based content analysis advocated by Bardin (2011). After analysis of 
the data, with the support of a focus group, as recommended by Thiollent (2011), which were 
made of teachers, tutors and coordinating course team, was constructed collectively, the 
conceptual model of formative assessment for the course of post-graduation in Computer 
Education based on the pillars of formative assessment advocated by Fernandes (2006, 
2009), Black and William (1998, 2009), Villas Boas (2006, 2011) and Zimmerman (2005). At 
the end of this study it was found that the multidisciplinary team of the course is aligned with 
the concepts of formative assessment advocated by theorists such as Hoffmann (2009a, 
2009b, 2001), Haydt (2008), Zabala (2010), Perrenoud (1999), Luckesi (1994, 2011), 
Arredondo (2002). And that educational practice confirms this alignment theory. The 
conceptual model in question is as formative assessment must occur in the course. This 
model was validated by a multidisciplinary team at a seminar specifically for its validation.

Key-words: Formative Assessment, Conceptual Model, regulation, Feedback, Self- 
Regulation; Distance Education.
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CAPÍTULO I -  INTRODUÇÃO

Conhecer e pensar não é chegar a uma verdade 
absolutamente certa, mas dialogar com a

incerteza.

Edgar Morin, 2003.

A pesquisa, em todas as áreas do conhecimento, tem como objeto de estudo, normalmente, 

um problema que desperta o interesse do pesquisador e se limita a uma determinada 

porção do saber que ele se compromete a construir. Nessa construção são reunidos 

pensamentos e ações, de uma pessoa ou grupo de pessoas, para a elaboração do 

conhecimento de aspectos da realidade que servirão para a composição da solução do seu 

problema ou problemas (LÜDKE e ÁNDRE, 2012).

O avanço dos estudos em educação tem evidenciado o seu caráter dinâmico, e para isso é 

necessário que se utilizem métodos de pesquisa que atendam a esse caráter. Lüdke e 

Ándre (2012, p. 5) afirmam que “Um dos desafios atualmente lançados à pesquisa 

educacional é exatamente o de tentar captar essa realidade dinâmica e complexa do seu 

objeto de estudo, em sua realidade histórica”.

Nas tendências atuais, encontra-se uma legítima preocupação com os problemas do ensino, 

ou seja, com a produção de resultados que possibilitem ao pesquisador pensar em soluções 

mais adequadas aos problemas propostos. Isso, pois

Esses problemas, pela sua natureza específica, requerem técnicas de 
estudo também especialmente adequadas. Em lugar de questionários 
aplicados a grandes amostras, ou dos coeficientes de correlação, típicos 
das análises experimentais, são utilizados mais frequentemente neste tipo 
de estudo a observação participante, que cola o pesquisador à realidade 
estudada; a entrevista, que permite um maior aprofundamento das 
informações obtidas; e a análise documental, que complementa os dados 
obtidos através da observação e da entrevista e que aponta novos aspectos 
da realidade pesquisada (LÜDKE e ÁNDRE, 2012, p. 9).

A inserção da educação a distância (EaD) como modalidade de ensino nas universidades 

teve seu crescimento impulsionado a partir do ano de 2000 quando, entre outros fatores, 

houve a implantação de um marco legal, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) de 1996. Tal inclusão deveu-se à transformação da EaD em política pública do
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governo e teve como objetivo atender às necessidade dos governos e organizações em 

capacitar os agentes dispersos territorialmente (GONÇALVES, 2012).

No Brasil, os cursos superiores ofertados na modalidade a distância tiveram um grande 

crescimento no início do século XXI, o que “tem se mostrado excepcional para a 

democratização do conhecimento e, também, bastante rico em termos de potenciais 

pedagógicos” (MILL, 2011, p, 280). O Censo da Educação Superior de 2010, realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), confirma 

esta tendência de crescimento dos cursos na modalidade de ensino a distância, que 

atingiram 14,6% do total de matrículas do ensino superior em 2010 (INEP, 2011).

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) não poderia furtar-se de participar desta 

transformação na educação brasileira, por isso também aderiu â educação a distância em 

2005, quando ainda era Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 

(CEFETES), participando do edital público n° 1 da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e 

tendo o seu projeto do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas aprovado em abril de 2006, apesar de somente iniciar sua primeira oferta em 2007 

(BALDO, 2008).

Desde então, o Ifes oferta cursos a distância em parceria com a Universidade Aberta do 

Brasil (UAB). Atualmente, o Instituto oferta três cursos de graduação: Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Informática e 

Licenciatura em Letras Português; cinco cursos de pós-graduações latu sensu: Informática 

na Educação, Gestão Pública Municipal, Gestão Pública, Educação Profissional e 

Tecnológica e Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos; e dois cursos técnicos: Informática e Administração de 

Empresas.

Para a implantação de cursos a distância, entre outros fatores, é necessário garantir a 

qualidade dos mesmos, o que, segundo Carneiro (2008, p. 2), “[...] depende de uma série de 

elementos interligados, como, por exemplo: material instrucional, infraestrutura, ambiente de 

aprendizagem e equipe multidisciplinar”.

Além de garantir essa qualidade, é preciso que haja a preocupação com outro fator muito 

importante, que é a formação dos professores que irão atuar nesta nova modalidade, uma 

vez que a grande maioria dos profissionais da instituição que atuam ou irão atuar na 

educação a distância são provenientes da educação presencial, a qual possui paradigmas 

diferentes dos utilizados na EAD, então é necessária a promoção de uma transição entre 

esses dois modelos.
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No processo de transição dos docentes da experiência de atuação na modalidade 

presencial para a modalidade a distância é necessário que haja a quebra de culturas 

educacionais adquiridas ao longo de suas vidas profissionais, além da aquisição de novos 

conhecimentos sobre as novas tecnologias utilizadas no processo ensino-aprendizagem. 

Dentre estas mudanças, ressalta-se como principal a aquisição de competência para 

interagir com o aluno virtual por meio de materiais instrucionais (CARNEIRO, 2008).

Mill (2013, p. 26) também afirma que, na educação a distância, não somente a atuação do 

professor requer adaptações, mas a do aluno também, pois ambos os papéis de educador e 

educando são diferentes dos da educação presencial, já que “[...] o estudante deve aprender 

a organizar seus horários de estudos, sua agenda e seus locais de estudos [...]” , o que exige 

dele um perfil diferenciado do aluno presencial. Ou seja, ele precisa ser participativo, 

colaborador e autônomo, sendo um sujeito ativo no processo de construção do seu 

conhecimento. Já o professor, ainda de acordo com Mill (2013, p. 26), “[...] precisa 

compreender as implicações do redimensionamento espaço-temporal para a sua prática 

pedagógica [...]” , pois, nesse novo paradigma, exige-se dele “[...] uma pedagogia própria em 

quase todos os aspectos da relação docente-conhecimento-aluno. Assim, tanto para alunos 

quanto para docentes, o trabalho em equipe é fundamental para que os objetivos 

educacionais sejam atingidos [...]” .

Dessa forma, para garantir a manutenção desta qualidade no processo de ensino, é 

necessário que os envolvidos com a educação a distância no Instituto Federal do Espírito 

Santo estejam constantemente pesquisando temas que venham a garantir o crescimento e a 

consolidação da modalidade no Instituto.

Entre esses temas, destaca-se a avaliação da aprendizagem, a qual tem sido debatida por 

grupos cada vez maiores de educadores, preocupados com as suas práticas nas escolas e 

nas universidades. Hoffmann (2011, p. 7) afirma que muitos educadores “[...] em suas 

inquietudes, falaram abertamente de suas experiências e contaram muitas histórias que 

revelam a distância existente entre a teoria da avaliação e a prática que se efetiva nas 

instituições educacionais”. Segundo Polak (2009, p. 157-158), diante da “[...] complexidade 

do tema, da legislação, da insatisfação do aluno e da comunidade acadêmica com as 

formas de avaliação vigentes, faz-se necessário que haja maiores investimentos para a 

pesquisa na área, tanto no que concerne aos aspectos pedagógicos quanto no que diz 

respeito às questões tecnológicas e administrativas da avaliação [...]” . E é o fato dessa 

necessidade também estender-se à educação a distância o que me levou a refletir sobre o 

tema.
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Autores como Hoffmann (2009a, 2009b, 2001), Haydt (2008), Zabala (2010), Perrenoud 

(1999), Luckesi (1994, 2011), Arredondo (2002), Fernandes (2006, 2009), entre outros, são 

unânimes quanto à necessidade de superação do viés classificatório, sentencivo e seletivo 

da avaliação em prol de práticas avaliativas realmente compromissadas com a promoção da 

aprendizagem. E são justamente essas necessidades que serviram de base para a 

construção desta proposta de tese.

Kenski (2010) afirma que,

[...] a EaD, ao contrário da educação presencial, se apresenta em um não 
lugar, um espaço virtual não determinado. Mas ela é muito mais. Ao 
vivenciarmos a EaD, descobrimos que se trata de uma nova cultura: uma 
nova relação entre os participantes, os conteúdos, as metodologias, as 
tecnologias, os comportamentos e a avaliação.

A EaD pode ser vista como uma cultura escolar diferenciada e que exige novos 

procedimentos para o acompanhamento da avaliação da aprendizagem. Então, esta 

pesquisa realizada na área da educação tem por objetivo evidenciar como a concepção e as 

características da avaliação formativa, enunciadas pelos docentes que atuam na 

modalidade de educação a distância do Ifes, encontram correspondência com o proposto 

pela teoria. Para isso, foi imprescindível o contato direto com a realidade a partir de 

conversas com os participantes, nas quais se buscou dar-lhes voz, interpretar seus 

discursos, desvelar suas percepções e compreender os significados atribuídos por eles à 

avaliação formativa. Assim, a abordagem qualitativa revelou-se apropriada para o estudo.

Para chegar à compreensão profunda do fenômeno pesquisado, é necessário submergir no 

contexto pertinente e nas circunstâncias às quais ele se relaciona numa constante 

comunicação com o campo e com seus membros (FLICK, 2009), ouvindo as pessoas, 

explorando suas ideias e preocupações, pois se acredita ser no ambiente natural o local em 

que os fenômenos acontecem, e, na interação com os atores, que os significados podem ser 

desvendados.

Por conseguinte, os significados conferidos pelos componentes do cenário às suas ações e 

experiências são de extrema relevância, pois “[...] ao apreender as perspectivas dos 

participantes, a investigação qualitativa faz luz sobre a dinâmica interna das situações, 

dinâmica esta frequentemente invisível para o observador externo” (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 51).

A compreensão mais clara e precisa sobre a temática implica, ainda, observação detalhada 

do objeto, levando em conta o contexto no qual está inserido, ou seja, que “[...] as ações, as 

percepções, os comportamentos e as interações das pessoas devem ser relacionadas à
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situação específica onde ocorrem ou à problemática a que estão ligadas” (LÜDKE e 

ANDRÉ, 2012, p. 18).

Por isso, embora a delimitação do campo tenha ocorrido direcionando-se o foco para os 

professores formadores e tutores, foi importante, também, dar voz à equipe de curso. Isso, 

pois os sentidos que atribuem à avaliação formativa são influenciados tanto pela vivência 

quanto pelas experiências propiciadas pelo contexto geral, isto é, o curso de Pós-graduação 

em Informática na Educação (PIE), que é ofertado pelo Ifes.
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1.1. O PROBLEMA

É no contexto descrito anteriormente que esta pesquisa surgiu e tem por objetivo responder 

ao seguinte problema científico: “Como melhorar o planejamento e a execução da 

avaliação da aprendizagem no curso de Pós-graduação em Informática na 

Educação?”.

Assim, este estudo visa a elaborar um modelo conceituai de avaliação da aprendizagem que 

venha a atender aos pressupostos do projeto pedagógico do curso de Pós-graduação em 

Informática na Educação e às características da educação a distância, modalidade 

educacional em que o curso é ofertado. Este modelo visa a apoiar os membros da equipe 

multidisciplinar do curso, com o objetivo de ajudá-los a planejar e executar atividades 

avaliativas que tenham como foco o processo ensino-aprendizagem, e não apenas a 

selecionar e classificar alunos.

Percebe-se como o Problema Social desta pesquisa a necessidade de definir qual modelo 

de avalição da aprendizagem é realizado no curso de Pós-graduação em Informática da 

Educação, uma vez que, ao se indagar qual o modelo utilizado no curso, não foi possível 

obter uma resposta afirmativa, e sim uma percepção do grupo de que a avaliação formativa 

é a utilizada. Em contatos com o grupo foi percebido, também, que não existia nenhum 

modelo que apoiasse o planejamento e a execução de avaliação da aprendizagem no curso.

Neste trabalho, o assunto abordado será a “Avaliação da Aprendizagem”, que, para 

Malheiros (2011), é definida como uma grande área de estudo. Já o tema será a “Avaliação 

Formativa na Educação a Distância”, que o mesmo autor afirma ser um assunto 

específico dentro dessa área.

Aqui vale ressaltar a colocação de Thiollent (2011, p. 61), que afirma que, seja qual for a 

estratégia de pesquisa utilizada,
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Junto com a definição dos temas e objetivos, precisamos dar atenção à 
colocação dos primeiros problemas a partir dos quais a investigação será 
desencadeada. Noutras palavras, trata-se de definir uma problemática na 
qual o tema escolhido adquira sentido.

1.1.1. Objetivos 

Objetivo Geral

Baseada na preocupação da equipe multidisciplinar do curso de Pós-graduação em 

Informática na Educação, e, também, em minhas próprias inquietações, esta pesquisa teve 

como objetivo geral construir um modelo conceituai que colabore para a melhoria do 

planejamento e execução da avaliação da aprendizagem da Pós-graduação em 

Informática na Educação.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos da pesquisa, que apoiaram o alcance do objetivo geral, foram:

1. levantar o perfil dos membros da equipe multidisciplinar do curso de Pós-graduação em 

Informática na Educação (PIE) do Instituto Federal do Espírito Santo envolvida com o 

planejamento e execução das atividades avaliativas;

2. evidenciar e analisar aproximações e afastamentos delineados no discurso dos 

membros da equipe multidisciplinar do curso de Pós-graduação em Informática na 

Educação com o referencial teórico delimitado pela pesquisa sobre avaliação da 

aprendizagem formativa;

3. traçar um paralelo entre os pilares da avaliação formativa descritos no referencial 

teórico delimitado nesta pesquisa e a práxis da equipe multidisciplinar do curso de Pós- 

graduação em Informática na Educação;

4. construir um modelo conceituai para apoio ao planejamento das avaliações formativas, 

com base no referencial teórico delimitado neste trabalho para o curso de Pós- 

graduação em Informática na Educação.

1.1.2. Hipótese e Variáveis

A ideia da investigação posta neste estudo estabelece a hipótese de que: “a construção 

de um modelo conceituai de avaliação formativa promoverá a melhoria do
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planejamento e da execução da avaliação da aprendizagem no curso de Pós- 

graduação em Informática na Educação”.

Segundo Sampieri, Collado e Lucio (1991), as hipóteses nos indicam o que se está 

buscando ou querendo provar, daí podem ser definidas como tentativas de explicar o 

fenômeno investigado e formulado baseada em proposições. Segundo Gil (2002, p. 144), no 

caso da pesquisa-ação, esta

[...] se desenvolve de forma significativamente diversa em relação à 
pesquisa clássica. No que se refere à construção de hipóteses, entretanto, a 
maioria dos autores acentua que devem ser expressas com termos claros, 
concisos, sem ambigüidade gramatical e que possibilitem sua verificação 
empírica. Apenas há a esclarecer que, na pesquisa-ação, com frequência, 
as hipóteses são de natureza qualitativa e, na maioria dos casos, não 
envolvem nexos causais entre as variáveis.

Este é o caso da pesquisa realizada neste trabalho, que é prioritariamente qualitativa, e 

assim também o viés adotado para apoiar e reforçar os dados qualitativos obtidos.

As variáveis têm como objetivo, na linguagem dos pesquisadores, “conferir maior precisão 

aos enunciados científicos, sejam hipóteses, teorias, leis, princípios ou generalizações” (GIL, 

2002, p. 32).

Segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 160),

[...] uma variável pode ser considerada uma classificação ou medida; uma 
quantidade que varia; um conceito, constructo ou conceito operacional que 
contém ou apresenta valores; aspecto, propriedade ou fator, discernível em 
um objeto de estudo e passível de mensuração.

Isso quer dizer que as variáveis podem assumir valores ou aspectos diferentes, de acordo 

com os casos particulares ou as circunstâncias que as envolvem. Algumas hipóteses 

estabelecem relação de dependência entre duas ou mais variáveis, sendo que as hipóteses 

deste grupo estabelecem que uma interfira na outra. Este é o caso deste trabalho, que terá 

uma vaiável dependente e uma independente.

Variável independente

No caso desta pesquisa, a variável independente é o Modelo Conceituai, que, para 

Lakatos e Marconi (1991, p. 172), é:

[...] aquela que influencia, determina ou afeta uma outra variável; é fator 
determinante, condição ou causa para certo resultado, efeito ou 
conseqüência; é o fator manipulado (geralmente) pelo investigador, na sua 
tentativa de assegurar a relação do fator com um fenômeno observado ou a 
ser descoberto, para ver que influência exerce sobre um possível resultado.
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Variável dependente

Já variável dependente é a melhoria do planejamento e da execução da avaliação da 

aprendizagem no curso de Pós-graduação em Informática na Educação. Para Lakatos 

e Marconi (1991, p. 172), uma variável dependente consiste:

[...] naqueles valores (fenômenos, fatores) a serem explicados ou 
descobertos, em virtude de serem influenciados, determinados ou afetados 
pela variável independente; é o fator que aparece, desaparece ou varia à 
medida que o investigador introduz, tira ou modifica a variável 
independente; a propriedade ou fator que é efeito, resultado, conseqüência 
ou resposta a algo que foi manipulado (variável independente).

1.1.3. Delimitação

Esta pesquisa terá como objeto de estudo o curso de Pós-graduação em Informática na 

Educação ofertado a distância pelo Instituto Federal do Espírito Santo, especificamente a 

terceira oferta. O trabalho se limitou a somente um curso, pois o estudo de todos os cursos 

seria excessivamente abrangente e inviabilizaria a pesquisa. A escolha do curso se deu 

porque, além de eu ser professora da PIE, a coordenação do curso está vinculada ao 

campus de Serra do qual faço parte, o que irá facilitar o meu contato para a realização dos 

levantamentos de dados documentais, além do contato com a equipe multidisciplinar para a 

realização das futuras entrevistas.

1.1.4. Justificativa

Para se entender as motivações que me levam a realizar esta pesquisa é necessário, 

primeiramente, fazer um breve relato sobre a minha trajetória pessoal e profissional. A 

seguir, serão feitas algumas considerações que, acredito, determinaram meu interesse por 

este tema.

Atuo como docente do Instituto Federal do Espírito Santo desde 1996, quando passei no 

concurso para atuar como professora do curso Técnico de Informática, e desde então tive a 

oportunidade de trabalhar com alunos dos cursos técnicos de graduação e, mais 

recentemente, com os alunos da pós-graduação. Nessa trajetória, vivenciei muitos dos 

desafios impostos ao exercício do magistério em uma sala de aula, procurando sempre 

resolvê-los a partir de uma boa interação e comunicação com os alunos. Entretanto, nunca 

havia tido uma formação pedagógica, por isso, na tentativa de superar essa barreira, 

procurei, durante esses anos, por meio dos encontros pedagógicos, dentre outros, melhorar
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minha formação docente e, mais recentemente, fazer esse curso de doutorado na área de 

educação.

Durante esse período, participei e ajudei na transformação dos cursos técnicos na 

modalidade seqüencial para concomitante e na implantação de novos cursos superiores. 

Também fui coordenadora do curso Técnico de Informática e dos cursos superiores de 

Tecnologia em Redes de Computadores e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no final 

dos anos de 2004, e, com o mestrado já terminado, participei da construção do projeto de 

implantação da educação a distância (EaD) no Ifes.

Ao final de 2010, retomei meu envolvimento com a educação a distância, período em que fiz 

vários cursos e fui convidada pela diretora de Educação a Distância para atuar como 

coordenadora do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) no Ifes, função na qual estou 

até hoje. Na UAB, juntamente com outros coordenadores, participo de grupos de trabalhos 

que discutem e propõem melhorias para o programa e os rumos que a UAB deverá tomar 

nos próximos anos. Atuo, também, na Diretoria de Educação a Distância da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (DED/CAPES) como avaliadora de polos 

de apoio presencial e como Conselheira no Fórum de Coordenadores da Universidade 

Aberta do Brasil. Na Diretoria de Educação a Distância no Ifes, participo dos grupos que 

estudam e propõem melhorias para essa modalidade.

Desde 2011, faço parte do grupo de pesquisa sobre Educação e Tecnologia do Ifes, que 

visa, dentre outros objetivos, a realizar estudos sobre como a EaD está sendo executada no 

Instituto e, além disso, propor melhorias em suas práticas. Neste ano também foi analisada 

e aprovada a possibilidade de até 20% da carga horária das disciplinas dos cursos 

superiores serem realizadas a distância, então passei a utilizar o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) -  Moodle como apoio para a realização de várias atividades, inclusive 

avaliativas, para os alunos do curso de Bacharelado em Análise de Sistemas, no qual sou 

professora da disciplina Administração de Produção e Logística.

Todo esse envolvimento me fez trazer essa vivência e os recursos utilizados na EaD para a 

minha prática docente presencial. Assim, essa experiência obtida com a oferta de parte da 

disciplina a distância e a minha participação como professora da PIE me fizeram repensar 

minha práxis como educadora. Isso, pois, nesse processo, foi necessário realizara transição 

entre as práticas utilizadas no modelo presencial para o modelo a distância, processo de 

transição no qual foi, e está sendo, necessária a quebra de vários paradigmas adquiridos ao 

longo de minha vida acadêmica, como discente e docente, tendo em vista evitar que as 

práticas docentes aplicadas à educação presencial sejam simplesmente transportadas para 

a EaD. Foi necessária, também, a aquisição de novos conhecimentos sobre o uso das
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novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs), além da aquisição de novas 

competências para atender às necessidades de interação com os alunos.

Entre os pontos que me chamaram a atenção, um se destacou, a saber: como avaliar esses 

alunos a distância de forma que essa etapa do processo fosse uma fase que contribuísse 

para a sua aprendizagem e não uma simplesmente constatação do que havia ocorrido? 

Então comecei a estudar sobre o tema e vi que havia uma grande lacuna a ser preenchida e 

explorada em relação à avaliação da aprendizagem, em especial na educação a distância.

1.1.5. Relevância e Novidade Científica

A educação a distância tem sido um tema muito estudado, e isso pode ser comprovado por 

meio da pesquisa realizada em diversas bases de dados como: nos bancos de teses, 

brasileiros, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior1 (CAPES), 

da Universidade de São Paulo2 (USP), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul3 

(UFRGS) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações4 (BDTD), além de 

artigos, nacionais e internacionais, disponíveis nas Bases de Dados da Scientific Eletronic 

Library Online - SciElo, ScienceDirect, Scopus e Wiley, disponíveis no portal de periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

Mas, desse total, nem 5% dos trabalhos tratam da avaliação da aprendizagem na educação 

a distância, e, dos que tratam do tema, a maioria tem como foco principal o uso e a 

construção de ferramentas de apoio ao processo avaliativo. Contudo, muito pouco se fala 

sobre como os professores entendem e estão conduzindo as avaliações da aprendizagem 

nos ambientes virtuais, o que se constitui uma lacuna nesta modalidade de ensino uma vez 

que essa etapa do processo ensino-aprendizagem deve, também, acompanhar as propostas 

de alteração para a modalidade.

Autores como Wang (2007) afirmam que, embora a avaliação formativa seja muito 

importante em ambientes de aprendizagem, o conhecimento atual sobre como incorporá-la 

nesses ambientes ainda é pequeno, e provavelmente este seja um dos campos de pesquisa 

mais importantes no futuro. Assim, essa lacuna precisa ser preenchida para que se possa, 

com isso, garantir um processo educacional mais dialógico e mediador, auxiliando nas 

mudanças pedagógicas necessárias aos educadores e a toda a equipe multidisciplinar que
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atua na EaD. Os diagramas representados nos gráficos 1 e 2 demonstram a quantidade de 

trabalhos publicados sobre o tema, nos últimos cinco anos.

A avaliação da aprendizagem na educação a distância não é novidade, apesar de, em 

muitos cursos ofertados nesta modalidade, a avaliação ser uma mera reprodução da 

avaliação que ocorre nos cursos presenciais e que, por vezes, estão baseados em 

avaliações classificatórias e sentencivas. A avaliação formativa também não é um tema de 

todo novo, já que vem sendo estudado há algum tempo por pesquisadores que veem nele 

uma nova perspectiva de utilizar a avaliação como parte integrante do processo ensino- 

aprendizagem, o qual tem como foco a aprendizagem dos alunos. A novidade científica 

presente neste trabalho está, então, na junção dos dois temas: a avalição formativa e a 

educação a distância, que, juntos, propiciaram a construção do Modelo Conceituai de 

Avaliação Formativa para o Curso de Pós-graduação em Informática na Educação, modelo 

o qual promoverá a melhoria do planejamento e a execução da aprendizagem no curso.

Gráfico 1 -  Dissertações de mestrados registradas nos últimos 5 anos

Teses de Doutorado
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Fonte: Elaboração própria a partir das informações coletadas dos sites da Capes, USP, UFRGS e BDTD.

Gráfico 2 - Teses de doutorado registradas nos últimos 5 anos
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1.2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Uma vez estabelecidos os objetivos do trabalho no presente capítulo, Introdução, convém 

apresentar os pressupostos teóricos que nos orientaram neste estudo e que se encontram 

descritos no Capítulo II - Referencial Teórico.

Em seguida, no Capítulo III -  Caminhos Metodológicos da Pesquisa, é apresentada a 

metodologia que foi adotada para que os objetivos propostos na introdução fossem atingidos

A análise dos dados levantados está descrita no Capítulo IV, Apresentação e Discussão dos 

Resultados. A descrição dos caminhos para a construção do Modelo Conceituai de 

Avaliação Formativa para o curso Pós-graduação em Informática na Educação proposto e o 

seminário de validação do mesmo se encontram descritos no Capítulo V, Construção e 

Reconstrução do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa.

No Capítulo VI, Reflexões Finais, foram abordadas algumas conclusões a respeito do 

presente trabalho, assim como questões que permanecem abertas e podem gerar outras 

discussões posteriores. E, por fim, são apresentados o glossário, os apêndices e os anexos 

do projeto.
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CAPÍTULO II -  REFERENCIAL TEÓRICO

Sem limites e sem distância. É isso que os 
avanços tecnológicos e a inovação constante 

propiciam à Educação a Distância. Os avanços 
vieram, mas o grande maestro, o grande capitão 

dessa nave, continua sendo o professor.

João Mattar, 2011.

2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Alguns autores questionam a validade do termo “educação a distância” por considerarem a 

presença física do aluno como um quesito “essencial para a intersubjetividade requerida em 

uma experiência de educação” (MAIA e MATTAR, 2007, p. 10). Outros, entretanto, 

defendem que não há nenhum problema com o uso do termo “educação a distância” , uma 

vez que é “possível a educação a distância, muitas vezes inclusive de maneira mais intensa 

e proveitosa do que no caso da educação presencial” (MAIA e MATTAR, 2007, p. 10). 

Também, Moore e Kearsley (2007) afirmam que o termo “educação” deve ser usado quando 

se quer estudar a relação entre a aprendizagem e o ensino.

A modalidade de educação a distância (EaD), nos níveis governamentais e institucionais, foi 

implantada visando ao atendimento das seguintes necessidades: proporcionar crescente 

acesso a oportunidades de aprendizado e treinamento; gerar oportunidades para atualizar 

aptidões; reduzir custos dos recursos educacionais existentes; melhorar a capacitação do 

sistema educacional; nivelar desigualdades entre grupos etários; direcionar campanhas 

educacionais para públicos-alvo específicos; proporcionar treinamento de emergência para 

grupos-alvo; aumentar a oferta de educação em novas áreas de conhecimento; oferecer 

uma combinação de educação com a vida profissional e a familiar; agregar uma dimensão 

internacional à experiência educacional (MOORE e KEARSLEY, 2007).

Ainda não existe no mundo uma denominação padrão para a educação a distância. 

Segundo Maia e Mattar (2007), essa modalidade de ensino recebeu a denominação de 

educação ou estudo por correspondência, no Reino Unido; estudo em casa e estudo 

independente, nos Estados Unidos; estudos externos, na Austrália; tele-ensino ou ensino a 

distância, na França; estudo ou ensino a distância, na Alemanha; educação a distância, na 

Espanha; tele-educação, em Portugal; educação a distância, no Brasil; etc.
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Essa terminologia usada para se referir à educação a distância (EaD) variou, também, no 

tempo, como visto no quadro 1. Segundo Formiga (2009), por influência da terminologia 

inglesa, na primeira metade do século XXI, ocorreu a predominância da terminologia 

“aprendizagem flexível”. Neste trabalho será mantida a terminologia educação a distância 

(EaD) pois no Brasil o termo ainda é utilizado, apesar de esta ser considerada, por muitos 

estudiosos, uma terminologia ultrapassada.
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Quadro 1 -  Variação da terminologia da EaD

Terminologia mais usual Período aproximado de domínio

Ensino por correspondência. Desde a década de 1830, até as três 
primeiras décadas do século XX.

Ensino a distância; educação a distância; 
educação permanente ou continuada.

Décadas de 1930 e 1940.

Tele-educação (rádio e televisão em 
broadcasting).

Início da segunda metade do século XX.

Educação aberta e a distância. Final da década de 1960 (Open 
University, do Reino Unido e ICDE5).

Aprendizagem a distância; aprendizagem 
aberta e a distância.

Décadas de 1970 e 1980.

Aprendizagem por computador. Década de 1980.

E-learning\ aprendizagem virtual. Década de 1990.

Aprendizagem flexível. Virada do século XX e primeira metade 
do século XXI.

Fonte: Formiga (2009, pg. 44).

Assim como não há padronização em relação à terminologia utilizada para a educação a 

distância, também não há uma definição padrão, aceita por todos os autores, sobre o que é 

a EaD, apesar de existirem alguns pontos que são comuns a quase todas elas. Neste 

trabalho, será utilizada a definição de EaD baseada na Legislação Brasileira, e na ótica de 

autores como: Aretio (2002), Maia e Mattar (2007), Moore e Kearsley (2007), Moran (2002) e 

Peters (2009).

Na visão de Aretio,

O ensino a distância é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional 
(multidirecional) que pode ser massivo, baseada na ação sistêmica e 
conjunta de recursos didáticos e com o apoio de uma tutoria organizada, 
que, separados fisicamente dos estudantes, propiciam a esses uma 
aprendizagem independente (cooperativa) (ARETIO, 2002. p. 26. Tradução 
nossa).

RICDE - Conselho Internacional de Educação Aberta e a Distância
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Maia e Mattar (2007, p. 6) propõem a seguinte definição para a educação a distância: “A 

EaD é uma modalidade de educação em que professor e alunos estão separados, planejada

por instituições e que utilizam diversas tecnologias de comunicação”. Observa-se que a

separação entre professores e alunos pode ocorrer em relação ao tempo e ao espaço, bem 

como também entre os próprios alunos. Assim, esses autores destacam que

[...] a filosofia que fundamenta essa proposta de ensino é simples: o 
aprendizado não deve ocorrer apenas na sala de aula. Aliás, na sociedade 
da informação e do conhecimento, a sala de aula tradicional [...] pode ser 
vista como o local menos propício para a educação (MAIA e MATTAR, 
2007, p. 6).

Para Moore e Kearsley (2007, p. 2),

[...] a educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre 
normalmente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas 
especiais de criação do curso e de instrumentos de comunicação por meio 
de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas 
especiais.

Para os dois autores citados anteriormente, alguns aspectos precisam ser enfatizados, a 

saber: os processos de ensino e de aprendizagem devem atuar conjuntamente; o 

aprendizado deve ser planejado e não acontecer de forma acidental; os processos de 

ensino e de aprendizagem podem ocorrer em locais diferentes; e a comunicação deverá ser 

mediada por diversas tecnologias.

Moran (2002, pg. 1) afirma que a “educação a distância é o processo de ensino- 

aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados 

espacial e/ou temporalmente”. Ele considera o termo “educação a distância” mais 

apropriado do que “ensino a distância” para definir o processo, pois a expressão “ensino a 

distância” enfatiza o papel do professor como alguém que ensina, quando, na verdade, em 

EaD tem-se um processo com foco centrado na aprendizagem do aluno. Nesse processo, 

professores e alunos normalmente não se encontram fisicamente juntos, mas podem estar 

conectados utilizando tecnologias telemáticas como a Internet, além das tecnologias 

tradicionais, tais como correio, televisão, rádio, vídeo, CD-ROM, telefone, fax e outras.

Para Peters (2009), a educação a distância

[...] não é apenas aprendizagem convencional com a ajuda de uma mídia 
técnica em particular. É uma abordagem totalmente diferente, com 
estudantes, objetivos, métodos, mídias e estratégias diferentes e, acima de 
tudo, objetivos diferentes na política educacional. A educação a distância é 
sui generis (PETERS, 2009, p. 69-70).

Na concepção de Peters (2009), para que a EaD seja bem sucedida é necessário que haja 

uma ruptura com a tradição acadêmica, modalidade na qual os procedimentos de ensino e 

aprendizagem adotados não estão baseados nas formas típicas do falar e do ouvir, e sim no
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ler e no escrever. E que, por ser um padrão cultural relativamente novo, este é, certamente, 

mais difícil para professores e alunos. Também destaca que esse modo de interação não é 

natural, por isso não pode ocorrer sem o apoio de uma mídia planejada para essa finalidade, 

e muito menos pode ser feito de qualquer maneira. Ou seja, essa interação deve ser 

planejada, desenhada, construída, testada e avaliada com consciência total dos seus 

objetivos e meios pedagógicos (PETERS, 2009).

Outra diferença fundamental das ofertas da educação a distância ocorre no processo 

ensino-aprendizagem. Nele, os alunos precisam se organizar no intuito de aprender de 

forma independente, assumindo muitas responsabilidades que, na educação convencional, 

eram dos professores. Ou seja, os alunos “Têm que ser ativos não apenas ao executar suas 

tarefas de aprender, mas também ao interpretar e refletir criticamente sobre o que estão 

fazendo quando aprendem” (PETERS, 2009, p. 72). Já os professores precisam realizar 

seus planejamentos cuidadosamente e com antecedência, construindo objetos de 

aprendizagem6 que sejam capazes de apoiar o ensino levando em conta a separação físico- 

temporal entre professor e aluno. Durante todo o processo, o professor precisa se manter 

informado do que está acontecendo, acompanhando o progresso de cada aluno, avaliando- 

os constantemente e incentivando-os a tornarem-se independentes.

A Tabela 1 descreve as principais características da educação a distância nas definições de 

Aretio (2002), Maia e Mattar (2007), Moore e Kearsley (2007), Moran (2002) e Peters (2009).
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Tabela 1 -  Características da Educação a Distância x Autores

Característica / Autor Aretio Maia e 

Mattar

Moore e 

Kearsley

Moran Peters

Separação Professor x 
Aluno

X X X X X

Mídias Instrucionais X X X X X

Apoio de Tutoria X X X

Aprendizagem
Independente

X X

Comunicação Bidirecional X X X X

Comunicação Massiva X X

Enfoque Tecnológico X

Fonte: Tabela criada pela autora baseada nos textos anteriores.

6 De acordo com o Learning Objects Metadata Workgroup, objetos de aprendizagem podem ser 
definidos por "qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada, reutilizada ou 
referenciada durante o aprendizado suportado por tecnologias".
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Analisando as principais características das definições sobre Educação a Distância 

apresentadas na Tabela 1, verifica-se que essas possuem em comum: a separação espacial 

e temporal entre professor e alunos e, também, entre alunos; o uso intensivo de mídias 

instrucionais para unir professor e estudantes e a comunicação entre professor e alunos em 

via dupla, as quais serão analisadas a seguir:

a) Separação Professor-Aluno

A separação física temporal entre professor e aluno e entre alunos encontra-se presente em 

todas as definições de educação a distância apresentadas anteriormente, seja mencionando 

diretamente a separação entre professor e aluno ou a comunicação não contínua entre 

estes, ou, ainda, a separação geográfica entre eles. Ou seja, para que o processo ensino- 

aprendizagem ocorra na EaD não é necessário que professores e alunos estejam 

fisicamente em um mesmo local, isto é, a filosofia na qual esta modalidade de ensino 

fundamenta sua proposta é simples: o aprendizado não deve ocorrer somente na sala de 

aula. É importante destacar que há muitos modelos de EaD em que há a necessidade de 

realização de encontros presenciais, e quando esses são freqüentes o modelo de educação 

é chamado de semipresencial (ARETIO, 2002; MAIA e MATTAR, 2007).

Visando a minimizar a separação espaço temporal entre aluno e professor, a EaD utiliza-se 

de diversas ferramentas de apoio à comunicação com o objetivo de mediar essa relação. 

Dentre os vários suportes utilizados com esse fim, pode-se citar o telefone, o fax, o rádio, o 

áudio, o vídeo, o DVD, a televisão, o e-mail, as tecnologias de telecomunicações interativas, 

os grupos de discussão na Internet, etc. É importante destacar que essas novas mídias 

ofertadas possibilitam, além da interação entre professor e aluno, a recepção de conteúdos. 

Contudo, vale lembrar que a EaD não precisa, necessariamente, ser mediada por mídias 

eletrônicas, ela pode ser realizada por qualquer tipo de mídia, como, por exemplo, as mídias 

impressas (MAIA e MATTAR, 2009).

Além da separação física, temos também a separação temporal, e isso, pois a maioria das 

atividades realizadas nos cursos a distância são realizadas de forma assíncrona, ou seja, 

professores e alunos estão separados no tempo. Mas existem, também, algumas atividades 

em que professores e alunos precisam estar conectados ao mesmo tempo, que são as 

atividades assíncronas, como os chats, as videoconferências, e, mais recentemente, as 

plataformas virtuais como o Second Life7 (MAIA e MATTAR, 2007).
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7 O Second Life é um ambiente virtual e tridimensional que simula em alguns aspectos a vida real e 
social do ser humano. Dependendo do tipo de uso, pode ser encarado como um jogo, um mero 
simulador, um comércio virtual ou uma rede social.
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Maia e Mattar (2007, p. 7) afirmam que,

[...] a EaD possibilita a manipulação do espaço e do tempo em favor da 
educação. O aluno estuda onde e quando quiser e puder. Pode, por 
exemplo, passar algumas semanas sem se dedicar muito aos estudos, por 
diversos motivos, e durante uma ou duas semanas, então, dedicar-se com 
mais energia. Ou seja, o aluno se autoprograma para estudar, de acordo 
com o seu tempo e a sua disponibilidade.

b) Uso de mídias Instrucionais

Outra característica marcante dentre as definições de EaD vistas neste capítulo é o uso de 

mídias instrucionais. Vescovi Netto (2011, 86) afirma que,

[...] a possibilidade de utilizar as diferentes mídias para representar o 
conhecimento remete à produção de material digital com a finalidade de 
enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo às pessoas 
opções sobre a maneira pela qual se deseja ter contato com aquele 
conhecimento. É possível escolher o texto, o áudio, o vídeo, a animação, ou 
mesmo experimentar uma seqüência das diferentes mídias, para saborear o 
conhecimento pelas mais diversas sensações.

Na educação a distância, o processo ensino-aprendizagem se baseia, principalmente, em 

estudos feitos de forma independente por parte do aluno e em materiais destinados 

especificamente para esse fim. E os avanços produzidos pelas tecnologias da informação e 

comunicação eliminaram ou reduziram substancialmente os obstáculos de caráter 

geográfico, econômico, laborai e familiar para que os alunos pudessem ter acesso à 

educação, impulsionando a igualdade de oportunidades a todos (ARETIO, 2002).

Também, cabe destacar que o material impresso, ainda, é o meio mais utilizado nos 

processos de ensino-aprendizagem a distância, isso por ser pedagogicamente mais claro, 

fácil de ser usado, referenciado e revisado, além de ser mais acessível, pois a maioria dos 

adultos sabe como manuseá-lo. Entretanto, outros recursos didáticos vêm ganhando 

popularidade e sendo utilizados como apoio pedagógico ao processo ensino-aprendizagem. 

Sobre isso, Vescovi Netto (2011, p. 95) comenta que,

[...] com a popularização dos aparelhos eletrônicos (computadores, 
celulares, DVDs, etc.), criou-se a possibilidade de registrar o conhecimento 
nas diversas formas, que agora são acessíveis a grande parte do corpo 
discente. Aulas, roteiros, informações, palestras e explicações são 
registradas não só em texto, mas também em imagens, animações, áudios 
e vídeos, permitindo ao aluno acessar essas informações nas mais diversas 
formas e dispositivos.

O material instrucional utilizado é um dos aspectos destacados para que um curso a 

distância seja considerado de qualidade. Ou seja, quanto mais diversificado for esse 

material, mais mídias ele utilizar, melhor será sua avaliação. Segundo o Ministério da
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Educação do Brasil, em relação aos referenciais para a qualidade da educação superior a 

distância (MEC, 2007, p. 14),

[...] é recomendável que as instituições elaborem seus materiais para uso a 
distância, buscando integrar as diferentes mídias, explorando a
convergência e integração entre materiais impressos, radiofônicos,
televisivos, de informática, de videoconferências e teleconferências, dentre 
outros, sempre na perspectiva da construção do conhecimento e 
favorecendo a interação entre os múltiplos atores.

Em certas aplicações de ensino a distância, um recurso técnico costuma ser determinante

do próprio desenho instrucional. É o caso da educação a distância baseada no uso do rádio,

por exemplo, a Radio ECCA, na Espanha. Outros casos são os programas, criados na 

última década do século XX, para ambientes virtuais de aprendizagem, com software 

específico de suporte aos processos de teleformação, ensino virtual, on-line, etc. (ARETIO, 

2002).

c) Comunicação bidirecional

A comunicação bidirecional é uma das três características comuns nas definições de EaD 

citadas pelos autores neste capítulo. Na comunicação bidirecional, o estudante não é um 

mero receptor de informações, de mensagens. Ou seja, apesar da distância, busca-se 

estabelecer relações dialógicas, criativas, críticas e participativas entre professor e aluno.

Aretio (2002) entende que, para que haja educação, deve existir comunicação completa, de 

duas vias, com realimentação entre professores e alunos. Nos sistemas atuais de educação 

a distância, a comunicação bidirecional se converte em característica própria dos mesmos. 

Esse destaque é feito para eliminar a impressão, dos que conhecem pouco sobre essa 

modalidade, de que a EaD é um processo unidirecional, como era no seu início. Assim é 

que os alunos podem responder às questões levantadas em seus materiais de estudo ou 

pelo tutor, mas podem fazê-lo também nos momentos síncronos. Segundo Aretio (2002), os 

programas de educação a distância podem ser considerados mais ou menos distantes, 

dependendo da intensidade da comunicação bidirecional.

Aretio (2002) afirma que a comunicação que hoje é bidirecional e necessária durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem deve tornar-se multidirecional, ou seja, exige processos 

não só verticais de comunicação entre professor e aluno e vice-versa, mas também 

processos horizontais, isto é, a comunicação entre os alunos. E, também, que esta 

comunicação multidirecional será mediada por meio dos materiais de estudo e dos canais 

de comunicação.
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2.1.1 Linha do Tempo da Educação a Distância

A educação a distância (EaD), atualmente, atinge todos os cantos da terra e sua oferta 

cresce a cada dia. Como bem destaca Lévy (2000, p. 172): “A aprendizagem a distância foi 

durante muito tempo o 'estepe' do ensino; em breve irá tornar-se, senão a norma, ao menos 

a ponta de lança”.

A EaD não teve seu início com o advento da internet, como muitos pensam. Ela tem uma

trajetória longa e diversificada, reportando-se a vários séculos na história da humanidade

com o advento da escrita, a qual, para alguns autores, foi a precursora da EaD.

Nas sociedades orais, em que a escrita ainda não está estabelecida, a 
comunicação é necessariamente presencial. Para que alguma informação 
seja transmitida, o emissor e o receptor da mensagem devem estar 
presentes, no mesmo momento e no mesmo local (MAIA e MATTAR, 2007,
p. 21).

Com a invenção da escrita, para que a comunicação pudesse ser efetivada, não era mais 

necessário que transmissor e receptor estivessem fisicamente presentes no mesmo local e 

ao mesmo tempo. Segundo Maia e Mattar (2007, p. 21),

Alguns autores consideram as cartas de Platão e as Epístolas de São Paulo 
exemplo inicial e isolado de exercícios de educação a distância. Outros 
defendem que o ensino a distância tornou-se possível apenas com a 
invenção da imprensa, no século XV. A escrita, inicialmente, possibilitou que 
pessoas separadas geograficamente se comunicassem e documentassem 
informações, obras e registros. A invenção de Gutenberg, por sua vez, 
facilitou esse processo, permitindo que ideias fossem compartilhadas e
transmitidas por um maior número de pessoas. O que intensificou os
debates, a produção e a reprodução do conhecimento.

Então, ela não é algo novo, inovador ou diferente, o que a diferencia da que era praticada

tempos atrás são os meios disponíveis em cada época. Para compreender os métodos e as

questões referentes â educação a distância, é necessário, primeiro, compreender o 

momento histórico no qual a EaD se encontra inserida. Os autores que tratam desse tema 

apresentam divisões diferentes quanto a seus períodos. Neste trabalho, será enfocada a 

divisão baseada nas tecnologias e mídias utilizadas em cada época, conforme os autores 

Moore e Kearsley (2007). Em seu trabalho, eles propuseram a divisão dos períodos da EaD 

em cinco gerações, conforme descrito na Figura 1.
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Figura 1 -  As gerações de educação a distância.

1< Gers{áo 
Correspondência

Fonte: Baseado em Moore e Kearsley (2007).

a) Primeira Geração: Estudo por correspondência

A primeira geração da EaD foi marcada, principalmente, pela oferta de curso por

correspondência. Há registro de oferta de aulas de taquigrafia por correspondência,

ministradas por Caleb Philips, que foi publicada na Gazette de Boston (EUA), em março de 

1728. No entanto, a EaD surgiu efetivamente em “meados do século XX, em virtude do 

desenvolvimento dos meios de transportes e de comunicação, como trens e correio” 

(MATTAR, 2011, p. 5). Nesse período, os materiais foram, primordialmente, impressos e 

encaminhados pelo correio.

Os cursos por correspondência ofertados nessa fase acompanharam “a industrialização do 

trabalho, preenchendo lacunas e compensando as deficiências do sistema educacional, 

especialmente no treinamento profissional” (PETERS, 2009, 45-46). Segundo Moore e 

Kearsley (2007, p. 27),

[...] o motivo principal para os primeiros cursos por correspondência era a 
visão de usar tecnologias para chegar até aqueles que, de outro modo, não
poderiam se beneficiar dela. Naquele tempo, isso inclui as mulheres e,
talvez por essa razão, elas desempenharam um papel importante na história 
da educação a distância. [...]

Em outros países ocorreram também experiências similares baseadas no uso de 

correspondência para entrega dos materiais de ensino. Em 1984, na Grã- Bretanha, Issac 

Pitman utilizou o sistema postal nacional para ensinar seu sistema de taquigrafia. Na 

Europa, nos meados da década de 1850, o Francês Charles Toussaint e o alemão Gustav 

Langenscheidit criaram uma escola de línguas por correspondência visando ao intercâmbio 

do ensino de línguas.
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b) Segunda Geração: Transmissão por rádio e televisão

A segunda geração da EaD caracterizou-se, inicialmente, pela oferta de “programas com 

base na propagação de conhecimentos a partir de sistemas de radiodifusão, alguns com 

base somente na palavra que o ar levava, a maioria já articulando o rádio com o material 

impresso” (NUNES, 2009, p. 7).

Apesar de a televisão já existir desde 1930, somente após a Segunda Guerra Mundial, na 

década de 1950, é que ela despontou como um novo meio de comunicação. Nunes (2009, 

p. 7) afirma que, “[...] de meados da década de 1960 até o início da década de 1980, 

tivemos o reinado da televisão educativa. Vários sistemas foram sendo montados no mundo 

todo, da China até a Grã-Bretanha, do Japão até o Brasil” .

A televisão, por se tratar de um meio de comunicação poderoso que combina, de forma 

magnifica, a voz e a imagem, foi a base de muitos dos sistemas de EaD ofertados nessa 

fase, os quais baseavam-se exclusivamente no uso dessa tecnologia. Mas, com o tempo, os 

programas foram evoluindo e articulando-se com outros meios midiáticos, como as fitas de 

áudio e vídeo e o telefone. Assim, passou-se a buscar, também, novas formas de 

organização do processo de ensino-aprendizagem, criando modos próprios de interação 

entre professor e alunos (NUNES, 2009).

c) Terceira Geração: Uma abordagem sistêmica - as Universidades Abertas

A terceira geração da EaD trouxe mudanças importantes para a educação a distância por 

meio da

[...] criação das universidades abertas de educação a distância,
influenciadas pelo modelo da Open University, fundada em 1969. Essas
universidades abertas utilizaram intensamente mídias como rádio, televisão, 
vídeos, fitas cassete e centro de estudos, realizando diversas experiências 
pedagógicas [...] (MATTAR, 2011, p. 5).

Nesse período, a EaD ajudou as universidades, nos países industrializados e em

desenvolvimento, a expandirem sua capacidade de oferta de novas vagas, como, também, a

desenvolverem “novas formas da combinação de trabalho e estudo, introduzindo estudos 

universitários regulares na educação de adultos, e inspirou e efetuou importantes inovações 

pedagógicas” (PETERS, 2009, p. 46) no seio da academia. Até hoje, a EaD se preocupa em 

beneficiar os setores da população que, de outra forma, não teriam acesso a programas 

tradicionais de educação, funcionando, assim, como um mecanismo de justiça social.

As mudanças desse período resultaram em “diversas experiências com novas modalidades 

de organização da tecnologia e de recursos humanos, conduzindo a novas técnicas de 

instrução e à nova teorização da educação” (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 34). Tem-se

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Marize Lyra Silva Passos 41



como destaques o projeto Articulated Instructional Media Project (AIM), da University o f 

Wisconsin, e o projeto da Open University, da Grã- Bretanha, as experiências mais 

importantes desse período.

O Projeto Mídia de Instrução Articulada (AIM -  Articulated Instructional Media Project) teve 

por objetivo testar a ideia de agrupar várias tecnologias de comunicação visando à oferta de 

ensino de alta qualidade a um custo reduzido para alunos não universitários. Dentre as 

tecnologias que foram propostas, podemos citar os “guias de estudos impressos e 

orientação por correspondência, transmissão por rádio e televisão, audioteipes gravados, 

conferências por telefone, kits para experiências em casa e recursos de uma biblioteca 

local” (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 35). O AIM representou um marco histórico e de 

mudanças para a história da EaD, sendo o primeiro teste que apresentava a ideia de 

educação a distância como um sistema total, segundo afirmação de Moore e Kearsley 

(2007).

Moore e Kearsley (2007) descrevem, também, a criação da Open University, em 1967, como 

um projeto, planejado por um comitê estabelecido pelo governo britânico, que pretendia usar 

o rádio e a televisão com o objetivo de permitir o acesso à educação superior para a 

população adulta. Após a visita, à University o f Winsconsin, de alguns membros desse 

comitê de planejamento para estudarem os métodos e realizações do AIM, o projeto original 

da Open University evoluiu transformando-se na

[...] primeira universidade nacional de educação a distância, que se valeria 
de economias de escala, tendo mais alunos do que qualquer outra 
universidade, com um nível de financiamento elevado e empregando a 
gama mais completa de tecnologias de comunicação para ensinar um 
currículo universitário completo a qualquer adulto que desejasse receber tal 
educação (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 36).

A Open University, devido a seus bons resultados, tem sido amplamente imitada em outros 

países, os quais, a partir dessa modalidade, criaram megauniversidades, que

[...] produziram uma revolução no ensino nos seus respectivos países. Ao 
serem criadas pelos governos, tinham além da missão de aumentar o 
acesso ao ensino superior, algumas missões específicas, conforme a 
orientação política do governo no momento. Esse envolvimento das 
megauniversidades com as políticas nacionais pode ser uma restrição, mas, 
ao mesmo tempo, pode representar uma possibilidade de influenciar essas 
mesmas políticas (MACHADO DE SOUZA, 1996, p. 12).

d) Quarta Geração: Teleconferência

A quarta geração da EaD, baseou-se na tecnologia da teleconferência, e surgiu nos Estados 

Unidos na década de 1980. Por parecer-se mais com a visão tradicional de educação, que
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atende a grupos de pessoas, diferente da educação por correspondência e das 

universidades abertas, que visavam a atender a um público formado por pessoas que 

aprendem sozinhas, a teleconferência atraiu um número maior de educadores e de 

formadores de políticas públicas (MOORE e KEARSLEY, 2007).

Durante os anos de 1979 e 1980, a tecnologia utilizada foi a audioconferência, que se 

diferenciava das tecnologias até então utilizadas por permitir

[...] ao aluno dar uma resposta, e aos instrutores, interagir com os alunos 
em tempo real e em locais diferentes. Uma audioteleconferência poderia se 
conduzida com alunos individuais em suas residências ou escritórios 
usando telefones comuns, porém, isso normalmente significava usar 
equipamento especial consistindo em um alto-falante e microfones e um ou 
mais grupos diferentes de alunos (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 40).

A era do satélite de comunicação, iniciada em 1965, abriu espaço para que as universidades 

americanas começassem a fazer experiência com a transmissão de programas 

educacionais. Uma das primeiras universidades a utilizarem essa tecnologia foi a University 

o f Aiaska, que oferecia cursos continuados para professores. Em 1984, a National 

Technological University (NTU), uma universidade virtual que não possui campus ou corpo 

docente, localizada no Colorado, passou a oferecer cursos de graduação e de educação 

continuada na área de engenharia.

Em meados da década de 1980 e na década de 1990, houve um crescimento no setor de 

educação a distância direcionado a treinamento coorporativo e à educação continuada para 

professionais liberais, “veiculado pela televisão comercial, isto é, vídeo e áudio interativos 

transmitidos por satélite” (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 42).

Até quase o final da década de 1990, a audiovideoconferência utilizava a 
comunicação por vídeo em um sentido, ou por áudio nos dois sentidos, em 
que os participantes podiam ver e ouvir os apresentadores, mas não podiam 
responder por áudio, ou podiam ouvir e responder uns aos outros, mas não 
podiam se ver. Nessa época [...] a videoconferência nos dois sentidos ou 
multipontos se tornou mais fácil e menos onerosa com o desenvolvimento 
de linhas telefônicas de fibra ótica, que permitiam a transmissão de um 
número maior de dados, o que proporcionou a videoconferência entre 
pequenos grupos de alunos ou alunos individuais e seus instrutores 
(MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 44).

Atualmente, vários cursos de graduação e pós-graduação ofertados a distância no Brasil 

possuem como principal tecnologia de apoio à sua execução a audioteleconferência.

e) Quinta Geração: Internet e Web

A quinta geração da EaD foi marcada pela introdução “da utilização do videotexto, do 

microcomputador, da tecnologia de multimídia, do hipertexto e de redes de computadores,
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caracterizando-se a EaD on-line” (MATTAR, 2011, p. 6). O crescimento da internet ocorrido 

no final do século XX gerou um ponto de ruptura na história da EaD, surgindo, então, “um 

novo território para a educação, o espaço virtual da aprendizagem, digital e com base na 

rede” (MATTAR, 2011, p. 6). Esse novo formato de ensino-aprendizagem diferente dos 

formatos tradicionais é

[...] aberto, centrado no aluno, baseado no resultado, interativo, participativo 
e flexível quanto ao currículo, às estratégias de aprendizagem e envio e não 
muito preso a instituições de aprendizado superior, porque pode também se 
dar nos lares e nos locais de trabalho (PETERS, 2009, p. 42).

f) Momento Atual

Atualmente, na EaD pode-se ver que existe uma integração de todas as mídias 

apresentadas nas cinco gerações da EaD, apesar do predomínio do uso da internet 

(MATTAR, 2011). Nota-se que, de fato, o que mudou de uma geração para outra foram as 

possibilidades oferecidas pelos processos de comunicação, os quais acabaram tornando-se 

cada vez mais interativos, sendo que cada geração foi construída a partir da outra, ao invés 

de substituí-la.

Na época atual, dezenas de países atendem a milhões de pessoas com a EaD em todos os 

níveis, oferecendo desde cursos livres, disciplinas isoladas até programas completo de 

graduação e pós-graduação. Essas ofertas são feitas por instituições que podem ter cursos 

a distância e presenciais (brick universities) ou serem instituições voltadas exclusivamente 

para o ensino a distância (click universities) (MATTAR, 2011). Na Europa, as universidades 

abertas oferecem somente cursos a distância; fora da Europa, como visto anteriormente, há 

um grande número de instituições especializadas em educação a distância, que foram 

fundadas nas décadas de 1970 e 1980.

2.1.2 Educação a Distância no Brasil

No Brasil, o desenvolvimento da educação a distância, comparado com a experiência 

mundial, teve um percurso diferente. Inicialmente, ela seguiu o movimento internacional da 

primeira geração oferecendo cursos por correspondência, o que foi, durante 

aproximadamente 20 anos, a única forma de EaD do país. Entretanto, o uso das mídias da 

segunda geração, como o rádio e a televisão, foi explorado com bastante sucesso por meio 

de soluções específicas e muitas vezes criativa de problemas, diferentemente do que 

ocorreu no resto do mundo, como descrito mais adiante (MAIA E MATTAR, 2007). O início
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da terceira geração no país foi retardado até meados de 2005, quando houve a criação do 

sistema Universidade Aberta do Brasil, que é um consórcio de universidades públicas que, 

por ser assim formado, possui algumas características diferentes das universidades abertas 

no mundo.

2.1.3 Momentos Históricos da Educação a Distância no Brasil

Segundo Alves (2009), a EaD no Brasil pode ser dividida em três grandes fases: a inicial, a 

intermediária e a mais moderna. A seguir, serão apresentadas algumas iniciativas que 

marcaram cada uma dessas fases.

a) Fase Inicial

O ano de 1904 é considerado como o marco inicial da oferta de cursos a distância no Brasil, 

pois foi quando houve a instalação das “Escolas Internacionais” . Nessa instituição, a 

unidade de ensino era filial de uma organização norte-americana existente até hoje e 

presente em diversos países. Os cursos oferecidos eram pagos e voltados para pessoas 

que estavam em busca de formação na área de comércio e serviços para se inserirem no 

mercado de trabalho. Os cursos eram realizados por correspondência, com o envio de 

material didático que, inicialmente, era fornecido em espanhol. Nesse período, era atribuída 

pouca importância â educação a distância e havia dificuldades com os serviços prestados 

pelos correios. Assim, todo esse conjunto de situações contribuiu para que o governo desse 

poucos incentivos a esses cursos (ALVES, 2009; MATTAR, 2011).

Henrique Morize e Roquete-Pinto lideraram um grupo que fundou, em 1923, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, uma iniciativa privada que, então, deu início à educação pelo 

rádio, o qual era, nessa época, um moderno sistema de difusão em uso no Brasil e no 

mundo. Essa nova modalidade oferecia cursos de português, francês, silvicultura, literatura 

francesa, esperanto, radiotelegrafia e telefonia. Nesse período, o Manifesto da Escola Nova, 

que propunha o uso de recursos de rádio, cinema e materiais impressos para apoiar a 

educação brasileira, foi lançado. Essa rádio foi doada ao Ministério da Educação e Saúde 

em 1937, dando origem ao Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação. 

Assim, a educação via rádio foi o segundo meio de transmissão, a distância, do saber no 

Brasil (NUNES, 2009; MATTAR, 2011).

Em 1934, seguindo a mesma linha da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, foi instalada, por 

Roquete-Pinto, a Rádio-Escola Municipal do Rio de Janeiro, a qual oferecia cursos 

baseados em material impresso com os esquemas das aulas enviados para os alunos via
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correios (MATTAR, 2011). Já em 1939, a Marinha e o Exército do Brasil utilizavam a 

educação a distância para formar oficiais na Escola de Comando do Estado Maior. Esses 

cursos tinham como base material impresso enviado por correspondência (MATTAR, 2011).

Em 1943, a Voz da Profecia, que havia sido criada em 1929 nos Estados Unidos para 

transmitir séries bíblicas pelo rádio, passa a transmitir programas em português, indo então 

ao ar, no Brasil, o primeiro programa religioso. A experiência foi bem sucedida e hoje se 

transformou no Sistema Adventista de Comunicação. No mundo, atualmente, existem 

também dezenas de escolas bíblicas por correspondência (MAIA e MATTAR, 2007).

O Serviço Social do Comércio (SESC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) e as emissoras associadas desenvolveram, em 1947, no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, a Universidade do Ar e passaram a oferecer cursos radiofônicos comerciais. Nesses 

cursos, os alunos estudavam por meio de materiais impressos e as tarefas eram corrigidas 

por monitores. Essa experiência durou até 1961, sendo que em 1950 já atingia 318 

localidades (ALVES, 2009; MATTAR, 2011).

b) Fase Intermediária

Nesta fase a oferta de cursos abertos profissionalizantes à distância, por correspondência, 

de forma sistemática, para atender a população de um modo geral, foi realizada por meio 

do: Instituto Rádio Técnico Monitor, em 1939, e pelo Instituto Universal Brasileiro (IUB), em 

1941.

O Instituto Universal Brasileiro (IUB) tinha como foco a formação profissional de nível 

elementar e médio em várias áreas, dentre as quais: mecânica, eletrônica, corte e costura, 

contabilidade, fotografia, etc. O Instituto Universal Brasileiro, juntamente com o Instituto 

Rádio Técnico Monitor, foi responsável pela formação de milhões de alunos em todos os 

estados do Brasil. Seguindo os passos do IUB, nas décadas de 1940 e 1950 mais 

instituições passaram a utilizar o EaD via correspondência. Recentemente, o IUB passou a 

oferecer cursos on-line como uma alternativa aos cursos presenciais no qual o material 

impresso foi substituído pelo material digital e o uso do correio pelo e-mail (MATTAR, 2011).

Entretanto, o SENAC não parou com a EaD no projeto Universidade do Ar, mas, pelo 

contrário, continua a oferta de cursos a distância até hoje. Em 1976, o Sistema Nacional de 

Teleducação foi criado e estava centrado no ensino por correspondência, mas também 

realizou algumas experiências com o rádio e a televisão. No ano de 1983, em convênio com 

outras instituições, o SENAC criou uma série de programas radiofônicos para a formação de
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mão de obra na área do comércio e de serviços, a qual foi chamada de Abrindo Caminhos 

(MATTAR, 2011).

O sistema, em 1988, iniciou o processo de informatização de seus cursos e, em 1995, criou 

o Centro Nacional de Educação a Distância (Cead), responsável, até hoje, pela oferta de 

cursos a distância do sistema SESC/SENAC. Em 2000, para atender a todas as unidades 

do Sistema SENAC, foi criada a Rede Nacional de Teleconferência, transmitida via satélite 

com interatividade em tempo real por meio de e-mail, telefone e fax (MAIA e MATTAR, 

2007).

Na década de 1960, tivemos a primeira iniciativa governamental de apoio à EaD no Brasil 

por intermédio da criação, pelo Ministério da Educação e Cultura, do Programa Nacional de 

Teleducação (Prontel). Nessa mesma década, criou-se o Movimento de Educação de Base 

(MEB), pela Diocese de Natal no Rio Grande do Norte, que era formado por escolas 

radiofônicas. O MEB, com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do 

governo federal, utilizou o sistema para promover a democratização do acesso à educação 

por intermédio da promoção do letramento de jovens e adultos (MATTAR, 2011).

No ano de 1967, tivemos a criação de duas importantes iniciativas para a área de EaD. A 

primeira foi o início das atividades do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), 

que oferecia cursos por correspondência com foco em políticas públicas e em instrumentos 

gerenciais. O Ibam, hoje, oferece cursos presenciais e a distância utilizando recursos 

disponíveis em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. A outra iniciativa, no Rio Grande do 

Sul, foi a criação do núcleo EaD da Fundação Padre Landell de Moura, com a oferta de 

ensino por correspondência e via rádio (MAIA e MATTAR, 2011).

O Projeto Mobral, vinculado ao governo federal, foi outro projeto importante nessa fase 

prestando grande auxílio na alfabetização de adultos, com abrangência nacional graças ao 

uso do rádio. Em 1969, com a deflagração da revolução militar e do sistema de censura, 

essas ações praticamente liquidaram a rádio educativa no país. Hoje ainda existem ações 

isoladas, mas com pouco apoio dos órgãos governamentais (ALVES, 2009).

c) Fase mais Moderna

O Projeto Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares (Saci) durou de 1967 a 

1976, o qual foi criado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) com o objetivo de 

criar um sistema nacional de telecomunicação via satélite vislumbrando a possibilidade de 

comunicação de massa a serviço da prestação de serviços educacionais. Esse projeto 

representou uma ideia inovadora e pioneira para a época (MATTAR, 2011).
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O Projeto Minerva surgiu de um convênio firmado entre o Ministério da Educação, a 

Fundação Padre Landell de Moura e a Fundação Padre Anchieta. Esse projeto oferecia os 

cursos de Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial, que tinham o objetivo de realizar a 

inclusão social de adultos por meio da oferta de cursos via rádio. O projeto iniciou-se em 

1970 e foi mantido até 1980 (MAIA e MATTAR, 2011).

Entre as décadas de 1970 e 1980, organizações não governamentais e fundações privadas 

utilizaram satélites e matérias impressas para oferecer cursos supletivos a distância. Nesse 

período, a Fundação Roberto Marinho lançou um programa a distância de educação 

supletiva para atender aos alunos do primeiro e do segundo grau. Esse programa evoluiu e 

tornou-se o Telecurso 2000, que continua oferecendo cursos supletivos baseado em livros, 

vídeos e transmissão por televisão, além de ter salas espalhadas por todo o país para que 

os alunos possam assistir às aulas e aos vídeos. Estima-se que esse projeto já beneficiou 

mais de quatro milhões de pessoas no Brasil (MATTAR, 2011).

O colégio Anglo-Americano, no ano de 1981, fundou o Centro Internacional de Estudos 

Regulares (Cierg) para oferecer ensino a distância para alunos, dos níveis fundamental e 

médio, cujas famílias tivessem que se mudar temporariamente para o exterior, permitindo 

que esses alunos continuassem a estudar pelo sistema educacional brasileiro (MATTAR, 

2011).

O projeto FUNTEVE nasceu em 1985 com o objetivo de atender a formação de professores, 

com diferentes níveis de escolaridades, em todo território brasileiro, inclusive nas zonas 

rurais. As Secretarias de Educação ficaram encarregadas da implantação da infraestrutura 

necessária para a recepção dos programas, já que os meios utilizados seriam o rádio, a TV, 

vídeos e material impresso (ALVES, 2009).

O programa Um Salto para o Futuro originou-se do programa Jornal da Educação -  Edição 

do Professor, que era produzido pela Fundação Roquete-Pinto. Em 1995, já com a nova 

denominação, o programa Um Salto para o Futuro foi incorporado à TV Escola, que é um 

canal educativo da SEED/MEC, tornando-se mais um dos marcos da educação a distância 

do Brasil. Esse programa tem como objetivo o aperfeiçoamento e a formação continuada de 

professores, principalmente os que atuam no ensino fundamental, e alunos dos cursos de 

magistério (MAIA e MATTAR, 2007). O programa oferece cursos que se utilizam diversas 

mídias, tais como material impresso, televisão, telefone, fax e internet, além de promover 

encontros presenciais com orientadores de aprendizagem nas tele salas. Os programas são 

transmitidos ao vivo e permitem a interação com os professores que se encontram 

presentes nas tele salas (MATTAR, 2011).
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Em 1999 foi criado o Centro de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro (Cederj), o 

qual é um consórcio formado por seis universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro: a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); a Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO); a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); a Universidade Federal 

Fluminense (UFF); e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em parceria 

com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, por 

intermédio da Fundação Cecierj. O objetivo desse consórcio de universidades é oferecer 

cursos de graduação a distância, na modalidade semipresencial, para todo o Estado e 

contribuir para a interiorização do ensino superior público, gratuito e de qualidade.

Também, a Secretaria de Educação a Distância (SEED) do Ministério de Educação do Brasil 

(MEC), em 2007, publicou a última versão dos “Referenciais de Qualidade para a Educação 

Superior a Distância”, a qual, embora sendo um documento que não tem força de lei, 

funciona como uma referência norteadora para subsidiar os atos legais do poder público no 

que se referem aos processos de regulação, supervisão e avaliação da EaD no Brasil (MEC, 

2007).

Em 2006 foi instituído, pelo Decreto 5.800, o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

com o objetivo de desenvolver a educação a distância no país e tendo como finalidade 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior. Além de 

fomentar a implantação da EaD nas instituições públicas, a UAB apoia a pesquisa em 

metodologias inovadoras de ensino respaldadas nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (MATTAR, 2011).

No ano de 2007 foi lançado, pelo Governo Federal, o sistema Escola Técnica Aberta do 

Brasil, o e-Tec, que

[...] tem como finalidade desenvolver a Educação Profissional e Tecnológica 
na modalidade de educação a distância. O e-Tec é uma das ações que 
integram o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC) que também articulam, dentre as suas atribuições, o Brasil 
Profissionalizado, Expansão da Rede Federal de EPCT; Continuidade do 
Acordo e Expansão de Gratuidade do Sistema S e Ampliação da 
Capacidade do Sistema S (E-TEC, 2013).

A oferta dos cursos do e-Tec visa à ampliação e à democratização do acesso a cursos 

públicos e gratuitos, possibilitadas por uma parceria entre União, estados, Distrito Federal e 

municípios. Nessa parceria, o MEC é responsável pela assistência financeira para a 

elaboração dos cursos, e os estados, Distrito Federal e municípios são responsáveis por 

providenciar a estrutura, os equipamentos, os recursos humanos, a manutenção e os 

demais itens necessários para a realização dos cursos (e-Tec, 2013; MAIA e MATTAR, 

2007).
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Na fase mais moderna da EaD brasileira não se pode deixar de registar a influência decisiva 

de quatro organizações na evolução da modalidade no Brasil: a Associação Brasileira de 

Teleducação (ABT), o Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação (Ipae), a Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED) e a Rede de Educação Superior a Distância 

(UniRede).

A ABT foi fundada em 1971 e é pioneira na oferta de cursos de pós-graduação a distância. 

O Ipae, fundado em 1973, foi responsável pela realização dos primeiros Encontros 

Nacionais de Educação a Distância e pelos Congressos de Educação a Distância, iniciados 

em 1993. A ABED, criada em 1995, vem, desde sua criação, colaborando com o 

desenvolvimento da EaD no Brasil e promovendo a articulação entre instituições e 

profissionais no país e no exterior, sendo, hoje, a responsável pela realização do Congresso 

Internacional ABED de Educação a Distância no Brasil (ALVES, 2009). A UniRede, criada 

em dezembro de 1999 com o nome de Universidade Virtual Pública do Brasil, tinha como 

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

cursos a distância nos níveis de graduação, pós-graduação e extensão, sob a forma de 

ensino regular gratuito e educação continuada. Atualmente, ela conta com 70 instituições 

públicas associadas.

2.1.4 A Legislação Aplicável à Educação a Distância

A educação a distância nasceu fora dos muros da educação formal e convencional e sofreu 

grande preconceito e dificuldade de aceitação por diversos motivos. Ela iniciou sua atuação 

por meio dos cursos por correspondência, só sendo aceita em cursos livres e não sendo 

regulamenta pelo estado brasileiro. Porém, ela evoluiu, e hoje, dentre outras ferramentas 

utilizadas, baseia-se na utilização das TICs, sendo que, atualmente, o cenário brasileiro 

apresenta-se bem mais favorável a essa modalidade de ensino.

No Brasil, a primeira legislação a tratar do tema educação a distância foi a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1961 (Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961), e a 

Lei 5.692, de 15 de agosto de 1971, que veio reformular a LDB. Segundo Alves (2009) e 

Gomes (2009), na Lei 5.692/1971 foi inserido um capítulo específico para tratar do ensino 

supletivo, e nele afirma-se que o ensino supletivo poderia ser usado em classes ou 

mediante a utilização de televisão, rádio, correspondência e outros meios (ALVES, 2009, 

GOMES, 2009).

Mas, somente em 1996 a educação a distância foi elevada a um novo status, ou seja, 

passou a ser reconhecida como uma modalidade de ensino oficial, saindo de sua
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clandestinidade, o que ocorreu graças à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em cujo bojo essa modalidade de

ensino passou a ser possível para todos os níveis de educação. Este foi um grande avanço 

para a EaD no país, uma vez que permitiu, de maneira inequívoca, o funcionamento de 

cursos de graduação e pós-graduação. Esse artigo foi posteriormente normatizado pelo 

Decreto 2.561, de 10 de fevereiro de 1998, pelo decreto 2.561, de 27 de abril de 1998, e 

pela Portaria Ministerial 301 do Ministério da Educação (MEC), de 7 de abril de 1998.

A LDB de 1996, em seu artigo 80, trata especificamente da educação a distância e em seus 

parágrafos define:

[...] § 1o A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela 
União.

§ 2o A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e
registro de diploma relativo a cursos de educação a distância.

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

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

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

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. [...] (BRASIL, 1996, p. 24)

Além da referência direta feita em seu artigo 80, ela aborda o tema em outros artigos de 

forma indireta e foi um grande desafio para os educadores brasileiros, o que se pode 

constatar no artigo 5o, destacado a seguir:

Art. 5o O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.

[...] § 5o Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder 
Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, 
independentemente da escolarização anterior. [...] (BRASIL, 1996, p. 3)

Mais adiante, no artigo 32, a LDB faz a primeira menção direta sobre o uso da EaD:
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Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

[...] § 4o O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância 
utilizada como complementação da aprendizagem ou em situações 
emergenciais. [...] (BRASIL, 1996, p. 10)

No artigo 40, a LDB reafirma a possibilidade da oferta de cursos profissionalizantes 

realizados na modalidade a distância:

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em 
instituições especializadas ou no ambiente de trabalho (BRASIL, 1996, p. 
14).

No Capítulo IV, da LDB, referente à educação superior, o artigo 47 trata da frequência dos

alunos nos cursos presencias e faz uma ressalva quanto ao tema nos cursos a distância:

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano 
civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído 
o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

[...] § 3o É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos 
programas de educação a distância. [...] (BRASIL, 1996, p. 16)

No artigo 62, em seus parágrafos 2o e 3o, que tratam da formação em nível superior de 

docentes para atuarem na educação básica, há a afirmação de que a formação inicial, a 

continuada e a capacitação dos profissionais poderão ser baseadas no uso da EaD:

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.

[...] § 2o A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 
magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.

§ 3o A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao 
ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias 
de educação a distância. [...] (BRASIL, 1996, p. 19-20)

E, por fim, no artigo 87, há a previsão do uso de cursos presenciais ou a distância para 

atender aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados e realizar programas de 

capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os 

recursos da educação a distância;

O avanço da legislação sobre o uso da EaD não parou por aí: a partir de 1998, teve início a 

publicação de “um conjunto de leis, decretos e portarias que tratam de questões específicas 

do ensino-aprendizagem pela educação a distância” (MILL, 2011, p. 281). Podem-se 

destacar, também, as mudanças na estrutura governamental (principalmente do MEC -
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Ministério da Educação) como, por exemplo, com a criação de uma secretaria específica 

para tratar de EaD - a Secretaria de Educação a Distância (SEED) -, que foi criada em 1996 

objetivando a promover inovações nos processo de ensino e aprendizagem por meio do 

desenvolvimento de pesquisas voltadas para a introdução de novos conceitos e práticas nas 

escolas públicas brasileiras (MEC, 2013).

Os principais Decretos e Portarias, segundo o portal do MEC (MEC, 2013), sobre a 

legislação pertinente à educação a distância são:

1 - Os Decretos:

• Decreto N°. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 80 da Lei n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB);

• Decreto N.° 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior (IES) e dos 

cursos superiores seqüenciais e de graduação no sistema federal de ensino;

• Decreto N° 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que altera alguns dispositivos dos 

Decretos nos 5.622 e do Decreto N° 5.773, de 9 de maio de 2006.

2 - As Portarias:

• Portaria n° 1 e Portaria n° 2 (revogada), ambas de 10 de janeiro de 2007, que tratam 

dos ciclos avaliativos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 

do credenciamento de instituições para a oferta de EaD e do funcionamento dos polos 

de apoio presencial, respectivamente. Segundo o portal do MEC, em 2009 havia 145 

instituições credenciadas para oferta de cursos superiores na modalidade a distância, 

as quais, juntas, contam com um universo de mais de 760.000 mil alunos.

• Portaria n° 40, de 13 de dezembro de 2007, que instituiu o e-MEC, o qual é um sistema 

eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos 

de regulação da educação superior no sistema federal de educação.

• Portaria n° 10, de 02 de julho de 2009, que fixou critérios para dispensa de avaliação in 

loco, além de outras providências.

Hoje, no Brasil, o Decreto 5.622, de 2005, é a legislação que regulamenta a oferta de cursos 

na modalidade a distância, o qual, sob certos aspectos, abriu um espaço maior para a 

modalidade. Nele, a educação a distância é definida como:

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 
(BRASIL, 2005, p. 1).
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A Portaria n° 4.059, de 10 de dezembro de 2004, regulamenta, “no ensino superior, a oferta 

de disciplinas a distância para atender até 20% da carga horária de cursos reconhecidos” 

(MATTAR, 2011, p. 67), independente do credenciamento da União. Posteriormente, essa 

portaria foi revogada pela Portaria n. 4.059, do MEC (de 10 de dezembro de 2004), que trata 

da oferta de 20% da carga horária dos cursos superiores na modalidade semipresencial. 

Essa oferta deverá ser baseada no uso de TICs, como descrito em seu artigo segundo:

Art. 2o A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir 
métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso 
integrado de tecnologias de informação e comunicação para a realização 
dos objetivos pedagógicos, bem como prever encontros presenciais e 
atividades de tutoria (BRASIL, 2004, p. 32).

Outro marco da legislação que não pode ser esquecido foi o Decreto no 5.800, de 8 de 

junho de 2006, que dispõe sobre o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e que, sem 

dúvida, foi um dos maiores incentivadores da interiorização da educação superior por meio 

da oferta de cursos a distância nas instituições públicas de ensino superior brasileiras. 

Apesar da criação da Universidade Aberta do Brasil só ter ocorrido em 2006, com certo 

atraso em relação ao resto do mundo, tentativas no sentido de criá-la já haviam sido feitas 

bem antes.

Com a implantação da UAB, “[...] o governo federal traz para si certas responsabilidades e, 

por conseguinte, exigências legais e parâmetros de qualidade passam a compor as 

preocupações dos responsáveis pela educação nacional [...]” (MILL, 2011, p. 281). Então, a 

Secretaria de Educação a Distância (SEED) do Ministério de Educação do Brasil (MEC) 

editou as “Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância” , que, embora 

não tenham força de lei, serão um referencial norteador para subsidiar atos legais do poder 

público no que tange aos processos específicos de regulação, supervisão e avaliação da 

EaD.

2.1.5 Criação da Universidade Aberta no Brasil (UAB)

O sucesso alcançado pela criação da Open University (OU), do Reino Unido, no início da 

década de 1970, teve repercussão em todo o mundo, e a partir daí vários países criaram 

suas universidades abertas baseadas nesse modelo. No Brasil não foi diferente, pois, 

baseados no sucesso do novo modelo de educação, alguns parlamentares, entusiasmados, 

propuseram projetos de lei para a criação de uma instituição de ensino semelhante â OU, no 

país.

A primeira proposta foi feita em 1972, mas essa foi arquivada por unanimidade, apesar do 

reconhecimento, pelos parlamentares, do “inegável mérito” do projeto. Na verdade, essa
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primeira proposta não propunha a criação de uma universidade aberta propriamente dita, 

mas propunha que fosse permitida a frequência livre, pelos alunos, em cursos universitários.

Em 1974, surge efetivamente uma iniciativa de instituir uma Universidade Aberta no Brasil, 

por meio do projeto de lei no 1.878. A proposta entendia por Universidade Aberta a 

instituição de nível superior cujo ensino fosse ministrado por meio de processo de 

comunicação a distância (ALVES, 2009). Esse projeto não foi adiante, pois a Conselho 

Federal de Educação (CFE), em seu parecer, indicou que a iniciativa para a implantação de 

uma Universidade Aberta deveria ser do Ministério da Educação, e na época já havia sido 

instituído um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar um projeto de Universidade 

Aberta para o país. O projeto, que deveria ter sido levado a cabo por esse grupo de 

trabalho, não ficou pronto, e o projeto de lei 1.878/1974 de autoria do governo foi arquivado.

Depois de 1974, outras tentativas de criação de uma Universidade Aberta no país foram 

feitas, mas não obtiveram êxito,

[...] tendo em vista a orientação do CFE, que insistia em afirmar que “a 
criação de um sistema tão complexo e original de ensino superior exigia 
planejamento lúcido e rigoroso de pessoas que tenham plena consciência 
da filosofia que inspira a Universidade Aberta” (ALVES, 2009, p. 12).

Vários anos se passaram até que, em 2005, o Ministério da Educação, em parceria com a 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES) e as Instituições participantes do Fórum das Estatais pela Educação, criaram o 

sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), o qual tem como foco o apoio às Políticas 

Públicas e à Gestão da Educação Superior.

2.1.6 O Sistema Universidade Aberta do Brasil

O sistema UAB foi oficializado pelo Decreto n° 5.800, de 8 de julho de 2006, ao instituir em 

seu artigo 1o “[...] o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, voltado para o 

desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e 

interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País.” Os objetivos do 

sistema UAB ficam explícitos nos incisos de I a VII do parágrafo único:

Parágrafo único. São objetivos do Sistema UAB:

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 
continuada de professores da educação básica;

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
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IV - ampliar o acesso à educação superior pública;

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 
regiões do País;

VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância;

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de 
educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras 
de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.

No sistema UAB destacam-se a articulação e a integração entre instituições de ensino

superior, municípios e estados, visando ã democratização, à expansão e à interiorização da

oferta de cursos superiores públicos e gratuitos no país, bem como o desenvolvimento de

projetos de pesquisa e de metodologias inovadoras de ensino, preferencialmente para a

área de formação inicial e continuada para professores da educação básica (MOTA, 2009),

com vistas ao cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação (PNE).

“A UAB nasceu, inicialmente, como um projeto, mas rapidamente tornou-se um robusto 

programa de formação; um sistema de formação em nível superior” (MILL, 2009, p. 280). A 

sua implantação trouxe para o país notáveis benefícios para a EaD, que passou a receber 

incentivos significativos do governo para o fomento da implantação da educação a distância 

em instituições públicas, pois, antes de sua implantação, as experiências mais significativas 

encontravam-se na iniciativa privada.

A Universidade Aberta do Brasil é um sistema gerenciado pelo Governo Federal para apoiar 

a formação superior, prioritariamente de professores do ensino básico. O sistema propicia a 

articulação, a interação e a efetivação de iniciativas que estimulam a parceria entre governo 

federal e os governos municipais e estaduais, como demonstrado no modelo de parcerias 

apresentado na figura 2.

Ela não é uma universidade, mas, sim, um sistema articulado entre várias instituições 

públicas de ensino superior para possibilitar que seja levado “ensino público de qualidade a 

cidadãos, residentes em municípios brasileiros que não possuem cursos de formação 

superior ou cujos cursos ofertados não atendam adequadamente os interessados da região” 

(MILL, 2011, 282).
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Figura 2 -  Modelo de Parceria do Sistema Universidade Aberta do Brasil

Segundo a Capes (UAB, 2013), o sistema UAB tem como expandir, ampliar e interiorizar, no 

país, a oferta de cursos e programas de educação superior pública, criando centros de 

formação permanente por meio dos polos de apoio presencial e tendo como foco a 

formação superior por meio de

[...] cursos de licenciatura e formação inicial de professores da educação 
básica, capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação 
básica, a oferta de cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento 
e a constituição de um “amplo sistema nacional de educação superior a 
distância” (GOMES, 2009, p. 23).

Sua criação está baseada, segundo o portal da UAB (UAB, 2013), em cinco eixos 

fundamentais:

• expansão pública da educação superior, levando em conta os processos de 

democratização e de acesso;

• aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior (IES), 

possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos 

estados e municípios;

• avaliação da educação superior a distância, baseada nos processos de flexibilização e 

regulação implantados pelo MEC;

• estímulo â investigação em educação superior a distância no país;

• financiamento da implantação, execução e formação de recursos humanos em 

educação superior a distância.

O sistema UAB é financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O
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programa recebe apoio do governo, com investimentos na capacitação de pessoal para 

atuar na EaD, na compra e na produção de material didático, bem como na produção de 

sistemas de aprendizagem on-line.

O sistema UAB é uma ampla articulação entre instituições de ensino superior (IES), estados 

e municípios e o MEC, intermediada pela CAPES. A proposta do sistema UAB é bem 

ousada, principalmente tendo em vista os números envolvidos. Segundo Informações da 

DED/Capes no Encontro de Coordenadores de Polos dos Estados do Bahia, Espirito Santo 

e Rio de Janeiro em novembro de 2013, hoje são ofertados 1.029 cursos sobre a 

responsabilidade de 103 instituições de ensino superior, com experiência e tradição na 

oferta de cursos presenciais, cabendo aos municípios e estados a implantação e a 

manutenção dos 658 polos de apoio presencial distribuídos nas cinco regiões geográficas 

do Brasil, sendo 93 localizados na região norte, 221 na região nordeste, 169 na região 

sudeste, 121 na região sul e 54 na região centro-oeste.

Figura 3 -  Distribuição geográfica dos polos de apoio presencial do sistema UAB
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Os polos estão estrategicamente localizados em microrregiões e municípios com pouca ou 

nenhuma oferta de educação superior. Na figura 3, há uma demonstração visual da 

distribuição dos polos de apoio presencial nas cinco regiões geográficas do Brasil.

Pode-se registar a ousadia do sistema UAB, também, pelo número de alunos que ela 

atende. Segundo dados da DED/Capes, em novembro de 2013 havia 259.318 alunos 

matriculados, distribuídos conforme tabela 2.
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Tabela 2 -  Distribuição de Matrículas por modalidade na UAB em 2013/2.

Modalidade IES Cursos Matrículas Ativas/Total Conclu intes

Licenciatura (*) 77 336 135.443 52,2% 19.781
Bacharelado 55 94 32.423 12,5% 3.242
Tecnólogo 13 14 6.977 2,7% 1.507

Form. Pedagógica 5 12 553 0,2% 89
Especialização 76 313 57.753 22,3% 31.744

Aperfeiçoamento 48 183 14.523 5,6% 22.879
Mest.Profis.(ProfMat) 59 1 4.440 1,7% 241

Extensão 31 69 6.280 2,4% 2.399
Seqüencial 2 1 926 0,4% 258

Total 103 1.023 259.318 100,0% 82.140

Fonte: DED/CAPE -  Apresentação Encontro de Coordenadores de Polo BA, ES e RJ -  nov/2013.

O modelo da Universidade Aberta do Brasil incentiva a colaboração entre a União e os entes 

federativos, estimulando a criação de centros permanentes de formação por meio dos polos 

de apoio presencial, localizados em pontos estratégicos espalhados em todos os estados da 

federação. Neles, está sendo implantada a semente da universidade pública de qualidade 

em locais distantes e isolados, incentivando o desenvolvimento de municípios com baixo 

índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e baixo índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Dessa maneira, esse modelo funciona como um eficaz instrumento para a 

democratização do acesso ao ensino superior e a requalificação dos professores em outras 

disciplinas, fortalecendo a escola no interior do país, reduzindo a concentração de oferta de 

cursos de graduação nas grandes cidades e evitando o fluxo migratório para os grandes 

centros urbanos (UAB, 2013).

As propostas de cursos, no âmbito da UAB, são articuladas por meio de editais públicos dos 

quais somente instituições públicas de ensino superior podem participar. O primeiro edital 

divulgado, conhecido como UAB1, foi publicado em 20 de dezembro de 2005, e, apesar de 

ter permitido a concretização do Sistema UAB, nele só foi aceita a participação de 

instituições públicas federais. Já no segundo edital, o UAB2, publicado em 18 de outubro de 

2006, esse quesito foi modificado para permitir a participação de todas as instituições 

públicas, inclusive as estaduais e municipais, o que possibilitou que pudessem, então, 

oferecer cursos superiores financiados pelo sistema UAB (UAB, 2013).

Para atender às demandas locais por educação superior, o modelo de articulação do 

Sistema UAB estabelece quais instituições oferecem quais cursos em quais polos. Assim, 

“Esse modelo de articulação propicia bastante liberdade para exploração das 

potencialidades da parceria” (MILL, 2011, p. 284). A figura 4 sintetiza a base de 

funcionamento entre lES-Polos (UAB, 2013) e nela pode ser observado que um mesmo polo 

de apoio presencial pode receber um ou mais cursos de uma mesma instituição e cursos de
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instituições diferentes; e, também, que uma instituição pode estabelecer parceria para 

oferecer um ou mais cursos em vários polos. Destaca-se, também, que as instituições 

públicas que atuam nos polos de apoio presencial são responsáveis pela execução das 

atividades acadêmicas dos cursos nos polos, bem como pela expedição dos diplomas aos 

concluintes dos mesmos.

Figura 4 -  Articulação entre IES e polos de apoio presencial
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Fonte: Portal da UAB (UAB, 2013).

O polo de apoio presencial é parte integrante do sistema UAB, sendo que o Decreto no 

5.800, de 8 de junho de 2006, o define como uma unidade operacional para apoiar o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos 

cursos e programas ofertados pelas instituições públicas de ensino superior a distância, 

cabendo aos governos estaduais e municipais a responsabilidade pela construção e 

manutenção desses. De acordo com esse Decreto, o polo de apoio presencial é concebido 

como um espaço físico que deve ter disponíveis, além de uma infraestrutura apropriada, 

recursos humanos adequados à realização das etapas presenciais dos cursos e programas 

do Sistema UAB (BRASIL, 2006).

O polo de apoio presencial também pode ser entendido como "local de encontro", onde 

ocorrem os momentos presenciais, o acompanhamento e a orientação para os estudos, as 

práticas laboratoriais e as avaliações presenciais. Como ambiente de estudos, o polo de
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apoio presencial, no sistema UAB, deve prever a disponibilidade de acervo bibliográfico, 

laboratórios pedagógicos, salas de tutoria, de coordenação do polo e de secretaria 

acadêmica, além de salas de aula e outros espaços importantes ao processo de ensino- 

aprendizagem.

Objetivando a atender aos cursos da UAB, o polo de apoio presencial deve ter uma 

configuração mínima baseada no modelo proposto pelo MEC/SEED (UAB, 2013). Pelas 

orientações do MEC/SEED, a configuração mínima de um polo de apoio presencial da UAB 

deve contemplar:

• localização de fácil acesso, ser bem atendido por transporte coletivo e possuir 

segurança;

• disponibilidade de espaços físicos suficientes para atender às necessidades dos cursos, 

condizente com o número de turmas e alunos;

• mobiliários adequados para os objetivos pedagógicos dos cursos;

• equipamentos de informática, telecomunicação, conexão à Internet e outras tecnologias 

similares essenciais ao bom andamento dos cursos;

• acervo bibliográfico coerente com as necessidades dos cursos atendidos;

• recursos humanos capazes de gerirem o polo, tendo em vista o atendimento aos 

estudantes por meio de tutores presencias, apoio à biblioteca, laboratórios pedagógicos 

e de informática, e serviços gerais;

• apoio dos municípios, especialmente na busca da sustentabilidade financeira do polo e 

de outras melhorias.

Segundo Mill (2011, p. 284), “no cotidiano de trabalho da UAB, as condições do polo são 

essenciais aos parâmetros de qualidade das atividades de formação de EAD e afetam 

diretamente os objetivos do curso e o desempenho dos estudantes da UAB”. Sendo assim, 

esses devem possuir horários de atendimento diversificados para poder atender a 

estudantes trabalhadores com horário disponível reduzido, e devem, se possível, funcionar 

durante todos os dias úteis da semana, incluindo sábado, nos três turnos.

A Universidade Aberta do Brasil é, sem dúvida, um sistema ousado de formação em nível 

superior, o qual só é possível, em função de suas dimensões, abrangência, objetivos, 

parcerias e público-alvo, graças à modalidade escolhida. Além disso, ela traz consigo 

diversas possibilidades de repensar a prática pedagógica e a democratização do 

conhecimento. Por tudo isso, a UAB merece ser reconhecida e respeitada pela sua grande 

contribuição ao desenvolvimento da educação a distância no Brasil.
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2.2 ABORDAGENS PEDAGÓGICAS E A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A pedagogia pode ser entendida, segundo Saviani, como “teoria da educação”, ou melhor, 

como teoria da prática educativa, a saber: “A pedagogia, como teoria da educação, busca 

equacionar, de alguma maneira, o problema da relação educador-educando, de modo geral, 

ou, no caso específico da escola, a relação professor-aluno, orientando o processo de 

ensino e aprendizagem” (2005, p. 1).

Outra definição para pedagogia é a de Libâneo, que nos diz que “A pedagogia é um campo 

de conhecimentos que investiga a natureza das finalidades da educação numa determinada 

sociedade, bem como os meios apropriados para a formação dos indivíduos, tendo em vista 

prepará-los para as tarefas da vida social” (1994, p. 24) e que “Cabe à Pedagogia, sendo 

ciência da e para a educação, estudar a educação, a instrução e o ensino” (1994, p. 25). 

Assim, ela “[...] ocupa-se das tarefas de formação humana em contextos determinados por 

marcos espaciais e temporais. A investigação do seu objeto, a educação, implica considerá- 

la como uma realidade em mudança” (LIBÂNEO, 2005, p. 15).

Por sua natureza, o fenômeno educativo não é uma realidade acabada que se possa 

conhecer de forma única e precisa em seus múltiplos aspectos. É, sim, um fenômeno 

humano, histórico e multidimensional, com suas múltiplas implicações e relações 

(MIZUKAMI, 2011).

Para Líbano (2005, p. 17), “a pedagogia quer compreender como fatores socioculturais e 

institucionais atuam nos processos de transformação dos sujeitos, mas, também, em que 

condições esses sujeitos aprendem melhor” . Por essa razão, as teorias pedagógicas com 

suas inúmeras implicações e desdobramento são pesquisadas por vários autores nacionais 

e internacionais há décadas.

Devido a todas essas implicações e desdobramentos, este trabalho se limitará a analisar as 

teorias pedagógicas mais estudas pelos teóricos da educação. Aqui, será feita uma releitura 

de diferentes abordagens pedagógicas baseada nos estudos de Mizukami (2011), as quais, 

segundo ela, são: a tradicional, a comportamentalista, a humanista, a cognitivista e a 

sociocultural. As teorias pedagógicas nas quais se baseiam as abordagens de Mizukami 

possuem três características básicas: primado do sujeito, primado do objeto e interação 

sujeito-objeto, expostas a seguir.

Os empiristas (primado do objeto) consideram o organismo sujeito às contingências do 

meio, no qual o conhecimento é uma cópia de algo dado do mundo externo e o indivíduo é
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uma “tábua rasa”, mas admite que haja maturação de alguma atividade cognitiva. Nessa 

concepção, o conhecimento é uma aquisição exógena (MIZUKAMI, 2011).

O nativismo, apriorismo ou inatismo (primado do sujeito) afirma que os conhecimentos estão 

predeterminados no sujeito para os quais toda a estimulação sensorial é canalizada. Essa 

concepção dá ênfase na importância do sujeito e o conhecimento é uma aquisição 

endógena (MIZUKAMI, 2011).

Para os interacionistas (interação sujeito-objeto), o conhecimento é uma construção 

contínua na qual a invenção e a descoberta são pertinentes a cada ato de compreensão. A 

passagem de um nível de compreensão para o próximo é caracterizado por formação de 

novas estruturas, que não existiam anteriormente. Eles dão grande importância às 

atividades, espontâneas ou não, enfatizando a relação dinâmica entre a bagagem genética 

hereditária e sua adaptação ao meio em que se está inserido (MIZUKAMI, 2011).

Mizukami (2011, p. 3) afirma que “dentro de um mesmo referencial, é possível haver 

abordagens diversas, tendo em comum apenas os diferentes primados: ora do objeto, ora 

do sujeito, ora da interação de ambos”. A tabela 3, a seguir, identifica cada abordagem e 

seu enfoque predominante.
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Tabela 3 -  Característica das abordagens pedagógicas, segundo Mizukami

Abordagem Primado 
do objeto

Primado 
do Sujeito

Interação
sujeito-
objeto

Tradicional X
Comportamentalista X
Humanista X
Cognitivista X
Sociocultural X

Fonte: Adaptado de Santos (2005a).

Embora não exista acordo quanto à categorização das teorias pedagógicas, neste trabalho 

será seguida a abordagem do processo ensino-aprendizagem de Mizukami (2011) visando a 

apreender as implicações decorrentes delas para a ação pedagógica dos professores. As 

abordagens defendidas por ela têm como base a análise de seus princípios, seus 

componentes necessários ao fenômeno educativo e seus efeitos sobre o indivíduo e a 

sociedade. São elas:

• Tradicional;

• Comportamentalista;

• Humanista;

• Cognitivista;

• Sociocultural.
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É evidente que tanto as abordagens quanto as manifestações destas não são puras e nem 

mutuamente exclusivas, sendo que, em alguns casos, elas se complementam, e em outros, 

se divergem. Neste trabalho, serão descritos e comparados três aspectos relevantes dessas 

abordagens: o processo ensino-aprendizagem; a relação professor-aluno; e a avaliação. 

Isso não significa uma adesão às categorias analíticas estabelecidas pela autora, mas um 

ponto de partida que irá dialogar com outros autores. Assim, este capítulo tem importância 

pois permitirá que a construção do trabalho seja mais bem situada teoricamente sobre suas 

opções permitindo que este articule-se e autodefina-se.

2.2.1 Abordagem Tradicional

A abordagem tradicional atribui grande importância ao conhecimento, sendo definida como 

as práticas educativas que têm como base a transmissão do conhecimento acumulado ao 

longo dos séculos e a sua transmissão através dos anos. Trata-se de uma concepção e uma 

prática educacional que se perpetuam ao longo do tempo e que serviram de referência para 

as demais abordagens que a ela se seguiram. Segundo Mizukami (2011), os principais 

defensores do ensino tradicional são Emile Chartier e Snyders.

Essa abordagem privilegia a dualidade transmissor/receptor, o especialista e os modelos, e 

tem no professor o seu ponto central, o qual é o elemento imprescindível na transmissão 

dos conteúdos. Ela focaliza o que é externo ao aluno: o programa, as disciplinas e o 

professor, sendo que nela o aluno executa exatamente o que lhe foi prescrito, a saber: “Os 

conteúdos, os procedimentos didáticos, a relação professor-aluno não têm nenhuma relação 

com o cotidiano do aluno e muito menos com as realidades sociais” (LUCKESI, 1994, p. 55).

O homem é considerado como inserido no mundo, e esse será conhecido por meio de 

informações que lhe serão fornecidas. Ou seja, o homem “é um receptor passivo até que, 

repleto das informações necessárias, pode repeti-las a outros que ainda não as possuam, 

assim como pode ser eficiente em sua profissão, quando de posse dessas informações e 

conteúdos” (MIZUKAMI, 2011, p. 9), Como afirma Luckesi (1994, p. 55), a abordagem 

tradicional,

“[...] sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos 
para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões 
individuais; por isso os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos 
valores e às normas vigentes na sociedade de classes através do 
desenvolvimento da cultura individual”.

Em sua visão de mundo, a abordagem tradicional entende que a realidade será transmitida 

ao indivíduo pelo processo da educação formal, além de outras fontes, como a família e a
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Igreja, e essa educação contribuirá para uma melhor compreensão e domínio do mundo que 

o cerca.

A educação é vista como um produto baseado em modelos pré-estabelecidos, que não dá 

ênfase ao processo educativo e, normalmente, encontra-se relacionada aos valores 

apregoados pela sociedade na qual se realiza. Ela está inserida num contexto social 

fundado no saber, no conhecimento e na verdade, sendo que o diploma, muitas vezes, é 

visto como um instrumento de hierarquização. Mizukami (2011, p. 9) afirma que:

[...] os programas exprimem os níveis culturais a serem adquiridos na 
trajetória da educação formal. A reprovação do aluno passa a ser 
necessária quando o mínimo cultural para aquela faixa não foi atingido, e as 
provas e exames são necessários à constatação de que este mínimo 
exigido para cada série foi adquirido pelo aluno.

Na abordagem tradicional, o processo educacional é visto como algo individual, que não 

possibilita, na maioria das vezes, a realização de atividades cooperativas que preparem o 

futuro cidadão para o trabalho cooperativo. Essa abordagem possui as características da 

educação bancária descrita por Freire (2011c, p. 80-81), na qual:

[...] em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos 
que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam 
e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os
depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou
fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes 
arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 
concepção “bancária” da educação.

A inteligência é considerada pela abordagem tradicional como uma faculdade capaz de 

armazenar e acumular informações sobre o mundo, sendo que essas devem ser repassadas 

das mais simples para as mais complexas. Normalmente há uma decomposição da 

realidade para simplificá-la, e, aos alunos, são apresentados somente os resultados desse 

processo, que devem ser armazenados. Para ela, o conhecimento humano tem caráter

cumulativo, sendo adquirido pelo indivíduo por meio da transmissão deste, por isso se

supõe que o papel da educação formal e da instituição escolar é importante (MIZUKAMI, 

2011). “O papel da escola é de formação intelectual e moral dos alunos para que estes 

possam assumir o seu papel na sociedade” (SANTOS, 205, p. 21).

Mizukami (2011, p. 11) afirma que é atribuído “ao sujeito um papel insignificante na 

elaboração e aquisição do conhecimento” e “ao indivíduo que está 'adquirindo’ 

conhecimento compete memorizar definições, anunciando leis, sínteses e resumos que lhes 

são oferecidos no processo de educação formal” . Nessa abordagem, a memorização e a 

repetição são sinônimos de aprendizagem, e, para Libâneo, “A aprendizagem, assim,
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continua receptiva, automática, não mobilizando a atividade mental do aluno e o 

desenvolvimento de suas capacidades intelectuais” (1994, p. 65).

Na visão de Mizukami (2011), a abordagem tradicional está focada no primado do objeto, ou 

seja, o conhecimento, do qual o aluno deve ser um simples depositário, ou seja, “A escola 

deve ser o local ideal para a transmissão desses conhecimentos que foram selecionados e 

elaborados por outros” (SANTOS, 2005, p. 21).

Essa abordagem é essencialmente uma prática transmitida de geração em geração e a ela 

está ligada, segundo Mizukami (2011, p. 18), “uma epistemologia que consiste, 

basicamente, em se supor e se aceitar que o conhecimento provém essencialmente do 

meio, e, dessa forma, é transmitido ao indivíduo na escola”.

O Processo Ensino-Aprendizagem

Para a abordagem tradicional, a educação é entendida como instrução, caracterizada pela 

transmissão de conhecimentos, e se restringe às ações escolares. Afirma Mizukami (2011, 

p. 11) que, às vezes, “[...] para que o aluno possa chegar, e em condições favoráveis, a uma 

confrontação com o modelo, é indispensável uma intervenção do professor, uma orientação 

do mestre”.

Nela há, também, uma ênfase nas situações de sala de aula, em que o professor é 

responsável por “instruir” e “ensinar” os conteúdos e as informações estáticas, bem como as 

cópias de modelos exteriores que serão progressivamente impressos, aos alunos, que 

deverão, posteriormente, reproduzi-los.

Essa abordagem não acredita numa continuidade simples entre a experiência imediata e o 

conhecimento, por essa razão a intervenção do professor é necessária, mas, muitas vezes, 

é unilateral. Mizukami (2011, p. 13-14) afirma que uma das decorrências da abordagem 

tradicional é

[...] a formação de reações estereotipadas, de automatismos, denominados 
hábitos, geralmente isolados uns dos outros e aplicáveis, quase sempre, 
somente às situações idênticas em que foram adquiridos. O aluno que 
adquiriu o hábito ou que "aprendeu" apresenta, com frequência, 
compreensão apenas parcial. Essas reações estereotipadas estão sempre 
ligadas a uma expressão simbólica, quer seja verbal, algébrica ou numérica, 
que as desencadeiam.

O ensino tradicional não leva em conta os mecanismos de explicação das atividades 

psíquicas dos alunos, por isso o professor fica, na maioria das vezes, limitado ao 

fornecimento de receituários. O ensino nessa abordagem ignora as diferenças individuais e 

os estilos de aprendizagem, que representam a forma como os indivíduos recebem e
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processam as informações, e isso pode ser constato pelo fato de que “os métodos não 

variam ao longo da classe e nem dentro da mesma classe” (MIZUKAMI, 2011, p. 14).

Na abordagem tradicional, “[...] os conteúdos são separados da experiência do aluno e das 

realidades sociais, valendo pelo valor intelectual, [...]” (LUCKESI, 1994, p. 56) e a expressão 

tem lugar de destaque, sendo caracterizada pelo verbalismo do mestre e pela memorização 

do aluno por meio de aulas expositivas e na demonstração do conteúdo feita pelo professor 

à classe, que é tomada quase que como platéia, muitas vezes completamente apática. Em 

termos gerais, essa abordagem apresenta maior preocupação com a “variedade e 

quantidade de noções/conceitos/informações do que com a formação do pensamento 

reflexivo” (MIZUKAMI, 2011, p. 14).

A Relação Professor-Aluno

A relação professor-aluno é vertical e o professor é detentor do poder de decisão “quanto à 

metodologia, conteúdo, avaliação, forma de interação na aula, etc.” (MIZUKAMI, 2011, p. 

14). O professor detém os meios coletivos de expressão e media a relação do aluno com os 

modelos culturais. Sendo assim,

Predomina a autoridade do professor que exige atitude receptiva dos alunos 
e impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. O professor 
transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida, em 
conseqüência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a 
atenção e o silêncio (LUCKESI, 1994, p. 57).

Cabe ao professor, a transmissão do conhecimento pré-determinado, e ao aluno, a 

apreensão e a reprodução automática dos conteúdos fornecidos ou a exploração racional 

dos mesmos. Freire (2011c, p. 79) afirma que essa relação professor-aluno baseada na 

narração de conteúdos

[...] tende a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou 
dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica 
num sujeito -  o narrador -  e em objetos pacientes, ouvintes -  os 
educandos.

Também, as relações sociais são quase que totalmente suprimidas e a classe permanece 

intelectual e afetivamente dependente do professor. Esquece-se, com isso, que suprimir as 

relações sociais é negar uma das tarefas mais importantes da prática educativa, que

[...] é propiciar as condições em que os educandos em relação uns com os 
outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência 
profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser 
pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz 
de ter raiva porque capaz de amar (FREIRE, 2011a, p. 42).
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A Avaliação

A avaliação, na abordagem tradicional, visa à reprodução dos conteúdos expostos em sala 

de aula, sendo essa análise medida pela exatidão da reprodução das informações 

(MIZUKAMI, 2011). Ela “tem um fim em si mesma” (SANTOS, 2005c) e se dá pela 

verificação de curto prazo (interrogatórios orais, exercícios de casa) e de longo prazo 

(provas escritas, trabalhos de casa), que são traduzidos em notas que funcionam como 

níveis de aquisição do patrimônio cultural. “O esforço é, em geral, negativo (punição, notas 

baixas, apelos aos pais); às vezes, é positivo (emulação, classificações)” (LUCKESI, 1994, 

p. 57).

A avaliação, nessa perspectiva, não faz parte do processo ensino- aprendizagem, pois os 

assuntos são tratados e terminados quando o professor conclui a exposição e verifica 

posteriormente, de forma terminativa e sentenciva, se o aluno adquiriu o que lhe foi 

transmitido.

Nessa abordagem, há uma dificuldade de atendimento às necessidades individuais dos 

alunos, pois nessa concepção todos são tratados igualmente, devem seguir o mesmo ritmo, 

estudar nos mesmos livros e adquirir os mesmos conhecimentos.

2.2.2 Abordagem Comportamentalista

Segundo Santos (2005, pg. 22), a abordagem comportamentalista

[...] se caracteriza pela ênfase no objeto, no conhecimento, utilizando, 
porém, de uma “engenharia” comporta mental e social sofisticada para 
moldar os comportamentos sociais. O homem é considerado como produto 
do meio, pode-se manipulá-lo e controlá-lo por meio da transmissão dos 
conhecimentos decididos pela sociedade ou por seus dirigentes.

O comportamento pode ser mudado ao se modificar as condições das quais ele é uma 

função. Para que haja uma adequada formulação entre um organismo e seu meio ambiente 

deve-se levar em conta três aspectos: “[...] a ocasião na qual a resposta ocorreu; a própria 

resposta e as conseqüências reforçadoras. As relações entre esses três elementos 

constituem as contingências de reforço [...]” (MIZUKAMI, 2011, p. 23). Desses, a cultura é 

considerada um conjunto de contingências de reforço utilizado no estudo do 

comportamento, o qual é representado pelos usos e costumes.

Essa abordagem vê o homem como produto do meio no qual ele se encontra inserido e dá 

ênfase ao produto obtido, e afirma, também, que o meio pode ser controlado e manipulado, 

e, consequentemente, também o homem pode ser controlado e manipulado. Considera, 

ainda, que o ideal é transferir o controle da situação ambiental para o próprio sujeito, que
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deve tornar-se autocontrolável e autossuficiente, caso contrário, esse controle será exercido 

por outras pessoas.

Nessa visão, para se alcançar o sucesso do processo ensino-aprendizagem é necessário 

que sejam feitos arranjos contingenciais “[...] para que a transmissão cultural seja possível, 

assim como as modificações que forem julgadas necessárias pela cúpula decisória” 

(MIZUKAMI, 2001, p. 35). Enfatiza, também, uma “[...] direção mais eficiente do ensino 

fornecida pela programação” (MIZUKAMI, 2001, p. 36). Nela, o que não é programado não é 

desejável.

Mizukami (2011, p. 19) afirma que a visão do conhecimento nessa abordagem é “uma 

"descoberta” nova para o indivíduo que a faz”, a qual é vista como uma cópia do mundo 

exterior. E, também, que o objeto da descoberta já se encontrava presente no mundo 

exterior, sendo que o indivíduo está sujeito às conseqüências desse meio. Essa abordagem 

preocupa-se com os aspectos mensuráveis e observáveis da educação.

Mizukami enquadra os comportamentalistas ou behavioristas, os instrumentalistas e os 

positivistas lógicos, nessa abordagem. Esses consideram “a experiência ou a 

experimentação planejada como a base do conhecimento” (MIZUKAMI, 2011, p. 19), 

levando em conta o conhecimento como resultado direto da experiência. Enfatizam, ainda, 

“[...] a técnica, o saber-fazer suficiente para uma determinada profissão sem 

questionamentos adicionais nem aprofundamentos no conhecimento” (SANTOS, 2005b, p. 

72).

Nesta abordagem, a educação está subordinada à sociedade e tem como função a 

preparação de “recursos humanos”, ou seja,

Ela é encarada como um instrumento capaz de promover, sem contradição, 
o desenvolvimento econômico pela qualificação da mão de obra, pela 
redistribuição de renda, pela maximização da produção e, ao mesmo tempo, 
pelo desenvolvimento da consciência política (LUCKESI, 1994, p. 56),

O principal representante da “análise funcional” que é utilizada como apoio à abordagem 

comportamentalista, segundo Mizukami, é Burrhus Frederic Skinner, cuja teoria “[...] teve 

enorme influência nos procedimentos e materiais usados em sala de aula, no ensino de 

qualquer disciplina, principalmente nas décadas de 60 e 70” (MOREIRA, 2001, p. 49).

Mizukami (2011, p. 22) nos diz que, para Skinner, a realidade “é um fenômeno objetivo; o 

mundo já é construído, e o homem é produto do meio”. É um ser complexo determinado 

pela filogênese, ontogênese e pela cultura na qual está inserido (HÜBNER, 2006).

Os conteúdos repassados visam ao alcance de objetivos (que são as categorias de 

comportamento ou habilidades que devem ser desenvolvidas) e habilidades (que são as
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respostas emitidas) que levam à aquisição de competências. O aluno é concebido como um 

recipiente de informações (MIZUKAMI, 2011), o que, segundo Morin (2001), leva os alunos 

a terminarem com uma “cabeça bem cheia” ao invés de “uma cabeça bem feita” .

“Skinner não se preocupa em justificar por que o aluno aprende, mas sim em fornecer uma 

tecnologia que seja capaz de explicar como fazer o estudante estudar e que seja eficiente 

na produção de mudanças comportamentais” (MIZUKAMI, 2011, p. 33). “Para ele, o 

importante é não concentrar-se no lado dos estímulos, mas sim no lado do reforço, 

sobretudo nas contingências de reforço [...]” , e isso pois a “[...] aprendizagem ocorre devido 

ao reforço. Não é a presença do estímulo ou a presença da resposta que leva à 

aprendizagem, mas, sim, a presença das contingências de reforço” (MOREIRA, 2011, p. 58

59).

Para Skinner, o objetivo final da educação é a formação de indivíduos que adquiram e 

busquem desenvolver competências que os tornem independentes, críticos, conscientes, 

autônomos e que sejam capazes de buscarem informações ao longo de sua vida para 

alcançarem o sucesso profissional e a felicidade (HÜBNER, 2006). “Na perspectiva 

skinneriana, o ensino se dá apenas quando o que precisa ser ensinado pode ser colocado 

sob controle de certas contingências de reforço” (MOREIRA, 2011, p. 59).

As estratégias instrucionais estão baseadas em princípios da tecnologia educacional, 

aplicados “quer no planejamento, quer na condução, implementação e avaliação do 

processo de aprendizagem” (MIZUKAMI, 2011, p. 20). O ensino, então, é composto por 

padrões de comportamento que são passíveis de mudanças por meio de treinamento 

apoiados em objetivos pré-fixados.

O comportamento que é repassado para os indivíduos é externo e provém de grupos dos 

quais ele não faz parte. E,

[...] o sistema educacional tem como finalidade básica promover mudanças 
nos indivíduos, mudanças essas desejáveis e relativamente permanentes, 
as quais implicam tanto a aquisição de novos comportamentos quanto à 
modificação dos já existentes (MIZUKAMI, 2011, p. 28).

O Processo Ensino-Aprendizagem

O processo ensino-aprendizagem é o foco central dessa abordagem, que define a 

aprendizagem como uma mudança, relativamente permanente, em um comportamento e/ou 

na vida mental do indivíduo, sendo que o ensino consiste em arranjos e planejamentos das 

contingências de reforço, que ficam a cargo do professor para assegurar aos discentes a 

aquisição de comportamentos desejados pela sociedade na qual ele está inserido. Ela “[...]
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privilegia o ensino sob o ângulo dos aspectos metodológicos, em contraposição à ênfase 

nos conteúdos das matérias” (SANTOS, 2005a, p. 22-23). Aqui, o foco está “[...] nos 

procedimentos e técnicas necessárias ao arranjo e controle das condições ambientais que 

asseguram a transmissão/recepção de informações” (LUCKESI, 1994, p. 61).

O ensino é tratado em função de uma tecnologia que, além da aplicação de conhecimentos 

científicos à prática pedagógica, envolve um conjunto de técnicas diretamente aplicáveis em 

situações concretas de sala de aula (MIZUKAMI, 2001). Nesta abordagem, a 

individualização do ensino é apresentada

[...] como decorrente de uma coerência teórico-metodológica. Tal 
individualização implica: especificação de objetivos; envolvimento do aluno; 
controle de contingências; feedback constante que forneça elementos que 
especifiquem o domínio de um a determinada habilidade; apresentação do 
material em pequenos passos e respeito ao ritmo individual de cada aluno 
(MIZUKAMI, 2001, p. 32).

Na visão de Mizukami (2001, p. 36), na abordagem comportamentalista “[...] nota-se 

diretivíssimo e decisões tomadas para o aluno”, bem como apresenta “[...] relações duais 

simultâneas temporalmente e justapostas [...] onde a cooperação entre os alunos não é 

enfatizada”. Essas relações são mediadas pela programação de ensino e permitem a 

individualização do ensino por intermédio das considerações individuais de cada aluno.

A Relação Professor-Aluno

Segundo Luckesi (1994, p. 62), a relação professor-aluno nesta abordagem é estruturada e 

objetiva “[...] com papéis bem definidos: o professor administra as condições de transmissão 

da matéria, conforme um sistema instrucional eficiente e efetivo em termos de resultados da 

aprendizagem; o aluno recebe, aprende e fixa as informações”. Sendo assim, o professor é 

considerado apenas um elo entre a verdade científica e o aluno.

Para Mizukami (2001), cabe aos professores o controle do processo de aprendizagem, ou 

seja, um controle científico da educação, na qual a experiência planejada é considerada a 

base do conhecimento, e este é o resultado direto da experiência. Cabe também a eles a 

responsabilidade de planejar e desenvolver o sistema de ensino-aprendizagem visando a 

alcançar o desempenho máximo dos alunos, sem deixar de levar em conta a economia de 

tempo, esforços e custos. E, segundo Luckesi (1994, p. 62), “[...] o aluno é um indivíduo 

responsivo, não participa da elaboração do programa educacional” .

Assim é que “[...] o professor, neste processo, é considerado como um planejador e um 

analista de contingências ou mesmo, como se denominou mais recentemente, um 

engenheiro comportamental” (MIZUKAMI, 2001, p. 32). Nessa abordagem, o elemento
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principal passa a ser a organização dos meios, ocupando, o professor e o aluno, posições 

secundárias. E, ainda, para reforçar a relação professor-aluno, deve-se utilizar ferramentas 

de tecnologia educacional e estratégias de ensino, tais como: “máquinas de ensinar”, a 

instrução programada, computadores, manuais tutoriais de treinamento, etc. (SALVIANI, 

1984; MIZUKAMI, 2011; SANTOS, 2005). Então,

[...] O papel do professor no processo instrucional é o de arranjar as 
contingências de reforço, de modo a possibilitar ou aumentar a 
probabilidade de que o aprendiz exiba o comportamento terminal, isto é, 
que ele dê a resposta desejada (a ser aprendida). Portanto, a programação 
de contingências, mais do que a seleção de estímulos propriamente dita, é 
a função principal do professor (MOREIRA, 2011, p. 59).

Nesta abordagem, “a relação professor/alunos é intermediada (neutralizada) pelas técnicas 

para minimizar relações pessoais e afetivas que ‘denigrem’ a objetividade do processo” 

(SANTOS, 2005b). Dessa forma, “Debates, discussões e questionamentos são 

desnecessários, assim como pouco importam as relações afetivas e pessoais dos sujeitos 

envolvidos no processo” (LUCKESI, 1994, p. 62).

A Avaliação

A abordagem comportamentalista tem como pressuposto que o aluno progride em seu 

próprio ritmo, em pequenos passos e sem cometer erros. Segundo essa visão, a avaliação 

teria como objetivo “constatar se o aluno aprendeu e atingiu os objetivos propostos quando 

o programa foi conduzido até o final de forma adequada” (MIZUKAMI, 2001, p. 34).

Na visão de Mizukami (2001, p. 34), nesta abordagem, “a avaliação está diretamente ligada 

aos objetivos estabelecidos”. Ou seja, a avaliação irá ocorrer no início do próprio processo 

de aprendizagem, realizando uma testagem inicial para conhecer os comportamentos 

prévios, a partir dos quais serão planejadas e executadas as etapas seguintes do processo 

de ensino-aprendizagem. Para Fernandes (2009, p. 49-50), nesta abordagem usa-se, 

frequentemente, “[...janálise de resultados, em um quadro de definições de objetivos muito 

específicos (comportamentais) e tarefas que testam cada um destes objetivos [...]” .

A avaliação ocorrerá no decorrer do processo sendo “elemento constituinte da própria 

aprendizagem, uma vez que fornece dados para o arranjo de contingências de reforços para 

os próximos comportamentos a serem modelados” (Mizukami, 2001, p. 35). E, também, no 

final do processo, para verificar se os comportamentos finais esperados dos alunos foram 

alcançados.
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2.2.3 Abordagem Humanista

A abordagem humanista dá ênfase ao sujeito, enfatizando o subjetivo, a autorrealização e o 

vir-a-ser contínuo que são caraterísticas da vida humana, sem que isso signifique nativismo 

ou apriorismo puros. “No entanto, sob alguns pontos de vista, esse enfoque também tem 

características interacionistas de sujeito-objeto” (SANTOS, 2005a, pg. 23).

Segundo Mizukami (2001), o referencial teórico desta abordagem tem origem nos trabalhos 

de Carl Ransom Rogers, para o qual o ensino está centrado no aluno e, “[...] dá ênfase às 

relações interpessoais e ao crescimento que delas resulta, centrado no desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo, em seus processos de construção e organização pessoal da 

realidade, e em sua capacidade de atuar, como uma pessoa integrada” (MIZUKAMI, 2001, 

p. 37-38); e de Alexander Sutherland Neill, que dá ênfase ao papel do sujeito como principal 

elaborador do conhecimento humano.

Rogers vê a facilitação da aprendizagem como o objetivo maior da educação. Ele não 

apresentou uma “teoria de aprendizagem”; ao invés disso, ele propôs uma série de 

“princípios de aprendizagem” que, segundo Moreira (2001, p. 140-143), são:

1 - Seres humanos têm uma potencialidade natural para aprender; [...] 2 - A 
aprendizagem significante ocorre quando a matéria de ensino é percebida 
pelo aluno como relevante para seus próprios objetivos; [...] 3 - A 
aprendizagem que envolve mudança na organização do eu - na percepção 
de si mesmo —  é ameaçadora e tende a suscitar resistência; [...] 4 - As 
aprendizagens que ameaçam o eu são mais facilmente percebidas e 
assimiladas quando as ameaças externas se reduzem a um mínimo; [...] 5 - 
Quando é pequena a ameaça ao eu, pode-se perceber a experiência de 
maneira diferenciada e a aprendizagem pode prosseguir; [...] 6 - Grande 
parte da aprendizagem significante é adquirida por meio de atos; [...] 7 - A 
aprendizagem é facilitada quando o aluno participa responsavelmente do 
processo de aprendizagem; [...] 8 - A aprendizagem autoiniciada que 
envolve a pessoa do aprendiz como um todo —  sentimentos e intelecto —  é 
mais duradoura e abrangente; [...] 9 -  A independência, a criatividade e a 
autoconfiança são todas facilitadas, quando a autocrítica e a autoavaliação 
são básicas e a avaliação feita por outros é de importância secundária; [...] 
10 - A aprendizagem socialmente mais útil, no mundo moderno, é a do 
próprio processo de aprender, uma contínua abertura à experiência e à 
incorporação, dentro de si mesmo, do processo de mudança.

O professor, nessa abordagem, não irá transmitir conhecimento, mas, sim, dar assistência 

ao aluno, atuando como um facilitador criando condições para que o aluno aprenda. A partir 

disso, o conteúdo advém das experiências dos alunos e as atividades são consideradas um 

processo natural que ocorre pela interação com o meio. Para Mizukami (2001, p. 41), 

“apesar da ênfase dada ao sujeito, não se pode dicotomizar rigidamente homem e mundo. O 

homem está num constante processo de atualização e se atualiza no mundo”.

Segundo Mizukami (2001, p. 38), na abordagem humanista, o homem é um projeto

permanente e inacabado, sendo
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[...] considerado como uma pessoa situada no mundo. É único, quer em sua 
vida interior, quer em suas percepções e avaliações do mundo. A pessoa é
considerada em processo contínuo de descoberta de seu próprio ser,
ligando-se a outras pessoas e grupos.

Na epistemologia dessa abordagem, a experiência pessoal e subjetiva dos alunos é o 

fundamento para a construção do conhecimento abstrato, não existindo “[...] modelos 

prontos nem regras a seguir, mas um processo de vir-a-ser” (MIZUKAMI, 2001, p. 38). E o

mundo, nessa concepção, tem o papel fundamental de criar condições de expressão para a

pessoa, “cuja tarefa vital consiste no pleno desenvolvimento de seu potencial inerente” 

(MIZUKAMI, 2001, p. 41), sendo que os motivos para a aprendizagem deverão ser do 

próprio aluno.

A educação, para a abordagem humanista, assume um significado mais amplo, tratando 

“[...] da educação do homem e não apenas da pessoa em situação escolar, numa instituição 

de ensino” (MIZUKAMI, 2001, p. 44), sendo centrada na pessoa, uma vez que essa 

abordagem é caracterizada pelo primado do sujeito. Ela tem como finalidade primeira a 

criação de condições para a facilitação da aprendizagem do aluno, com o objetivo de liberar 

a sua capacidade de autoaprendizagem possibilitando, então, o seu desenvolvimento 

intelectual e emocional.

Na perspectiva de Libâneo, essa abordagem propõe “[...] a autoeducação -  o aluno como 

sujeito do conhecimento -, de onde se extrai a ideia do processo educativo como 

desenvolvimento da natureza infantil: a ênfase na aquisição de processos de conhecimento 

em oposição aos conteúdos” (LIBÂNEO, 1982, p. 12), e tem como lemas “aprender a 

aprender” e “aprender fazendo”.

O Processo Ensino-Aprendizagem

O ensino-aprendizagem nesta abordagem é centrado na pessoa, o que implica dirigir a 

pessoa à sua própria experiência para, desta forma, estruturar-se e agir. Este método é 

conhecido como método não-diretivo, que consiste em um “[...] conjunto de técnicas que 

implementa a atitude básica de confiança e respeito pelo aluno” (MIZUKAMI, 2001, p. 49), o 

que irá gerar um produto único, respondendo a circunstâncias únicas.

Nessa proposta, as estratégias instrucionais assumem importância secundária, não se 

enfatizando métodos ou técnicas para a facilitação da aprendizagem. Mizukami (2001) 

afirma que, na perspectiva rogeriana, cada educador eficiente deve desenvolver um estilo 

próprio para “facilitar” a aprendizagem dos alunos.
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Moreira (2011) nos diz que, para Rogers, o objetivo do processo educacional é o de 

promover a facilitação de mudanças e da aprendizagem. Entretanto, a facilitação da 

aprendizagem não é sinônimo de ensino, no sentido usual,; ela está baseada na habilidade 

de ensino do professor, no seu planejamento, nos recursos audiovisuais utilizados, nos 

materiais programados, em suas aulas e na abundância de livros utilizados. Ou seja, para 

Rogers, “[...] a facilitação da aprendizagem significante repousa em certas qualidades 

atitudinais que existem na relação interpessoal entre facilitador e aprendiz” (MOREIRA, 

2011, p. 144).

Mizukami (2001, p. 56) nos diz, ainda, serem “[...] necessárias experiências diversas 

baseadas em concepções dessa abordagem, cujos resultados possam subsidiar uma ação 

pedagógica mais sistemática”, e que a implantação dessa abordagem em larga escala é 

difícil, uma vez que isso implicaria modificações no sistema escolar vigente e na 

reestruturação institucional.

A Relação Professor-Aluno

A relação professor-aluno tem uma abordagem personalista, na qual o professor é visto 

como uma personalidade única, então, não é possível ensinar ao professor um repertório de 

estratégias de ensino, pois cada professor desenvolverá seu repertório. E assim o é com o 

aluno, que é considerado, também, um ser único, que se autodesenvolve e deve se 

responsabilizar por sua aprendizagem, mas cujo processo de aprendizagem deve ser 

facilitado (MIZUKAMI, 2001).

Portanto, o processo de ensino irá depender do caráter individual do professor e de como 

este se relaciona com o caráter individual do aluno, para que aquele possa facilitar a 

aprendizagem deste, devendo, para isso, ser autêntico e congruente, ou seja, integrador. 

Dessa forma, o professor deve, neste processo, aceitar o aluno como ele é e compreender 

os sentimentos que ele possui, para, com isso, criar um clima favorável à aprendizagem.

Segundo Moreira (2011), no enfoque rogeriano, as atitudes que caracterizam o facilitador da 

aprendizagem são: a autenticidade do facilitador da aprendizagem, ou seja, o professor 

deve estar despojado da “máscara” ou “fachada de ser” o professor e passar a ser uma 

pessoa para seus alunos, e não apenas um mecanismo de transmissão de conhecimento; o 

prezar aceitar e confiar, ou seja, possuir uma estima pelo aluno, aceitar o outro indivíduo 

como pessoa separada, que possui o seu próprio valor e o valorizar como ser humano 

imperfeito, mas dotado de muitos sentimentos e potencialidades; e, por último, a 

compreensão empática, o que ocorre quando o professor é capaz de compreender como o 

aluno reage interiormente, ao perceber como o processo de educação e a aprendizagem
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parecem ao aluno, ou seja, é uma atitude de colocar-se no lugar do estudante, de 

considerar o mundo por intermédio dos olhos do educando.

A Avaliação

A abordagem humanista acredita que os sujeitos aprendem o que desejam aprender, então, 

“[...] prêmios, notas e exames desviam o desenvolvimento da personalidade. Tudo o que a 

criança precisa aprender é a ler, a escrever e a contar, que são ferramentas básicas para se 

aprender o restante” (SANTOS, 2005c, p. 33-34).

Segundo Luckesi (1994, p. 60), aprender significa modificar suas próprias percepções, 

então, só se aprende o que estiver significativamente relacionado com estas percepções. 

Daí “Resulta que a retenção se dá pela relevância do aprendido em relação ao ‘eu’, ou seja, 

o que não está envolvido com o ‘eu’ não é retido e nem transferido. Portanto, a avalição 

escolar perde inteiramente o sentido, privilegiando-se a autoavaliação” (LUCKESI, 1994, p.

60).

Rogers, segundo a visão de Mizukami (2001), defende que a aprendizagem deve ser 

realizada pelo uso da autoavaliação, pois dentro da pessoa humana há “[...] base orgânica 

para um processo organizado de avaliação, capacidade do organismo de reorganizar-se 

constante e progressivamente a partir do feedback recebido [...]” (ROGERS, apud 

MIZUKAMI, 2001). Nesta perspectiva, considera-se que só o indivíduo pode conhecer, 

realmente, a sua experiência, devendo, então, o aluno assumir a “[...] responsabilidade

pelas formas de controle de sua aprendizagem, definir e aplicar os critérios para avaliar até

onde estão sendo atingidos os objetivos que pretende” (MIZUKAMI, 2001, p. 56).

Mizukami (2001, p. 55) afirma, ainda, que “[...] tanto em Rogers quanto em Neill encontra-se 

um desprezo por qualquer padronização de produtos de aprendizagem e competências do 

professor” .

2.2.4 Abordagem Cognitivista

Antes de iniciarmos as discussões sobre a abordagem cognitivista é importante entender o 

que significa o termo “cognitivista” . Mizukami (2001, p. 59) nos diz que

[...] se refere a psicólogos que investigam os denominados “processos 
centrais” do indivíduo, dificilmente observáveis, tais como: organização do
conhecimento, processamento de informações, estilos de pensamento ou
estilos cognitivos, comportamentos relativos à tomada de decisões, etc.
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Essa abordagem é caracterizada por estudar cientificamente a aprendizagem dando ênfase 

aos processos cognitivos e à investigação científica, considerando as “[...] formas pelas 

quais as pessoas lidam com os estímulos ambientais, organizam dados, sentem e resolvem 

problemas, adquirem conceitos e empregam símbolos verbais” (MIZUKAMI, 2001, p. 59). 

Embora se note a preocupação com as relações sociais, para a autora a aprendizagem é 

mais do que um produto do ambiente, das pessoas, ou de fatores que são externos aos 

alunos. Sua ênfase principal é dada, sim, à capacidade do aluno integrar informações e 

processá-las, sendo estas originadas “[...] das necessidades e interesses individuais 

necessários para a adaptação ao meio” (LUCKESI, 1994, p. 55).

Mizukami (2001, p. 61) afirma que, nesta abordagem, o desenvolvimento do ser humano 

visa a alcançar o máximo de operacionalidade em suas atividades, sejam estas motoras, 

verbais ou mentais, e que, por sua vez,

[...] toda atividade do ser humano implica a consideração de duas variáveis: 
inteligência e afetividade. O desenvolvimento da inteligência implica, 
portanto, em desenvolvimento afetivo. A afetividade e a inteligência são 
interdependentes, não havendo autonomia de uma sobre a outra.

Assim é que, “Nesse enfoque encontramos o caráter interacionista entre sujeito e objeto, e a 

aprendizagem é decorrente da assimilação do conhecimento pelo sujeito e também da 

modificação de estruturas mentais já existentes”. Ou seja, “Pela assimilação, o indivíduo 

explora o ambiente, toma parte dele, transformando-o e incorporando-o a si” (SANTOS, 

2005, p. 25). Nele, “[...] o indivíduo é considerado um sistema aberto, em reestruturações 

sucessivas, em busca de um estágio final nunca alcançado por completo” (MIZUKAMI,

2001, p. 60).

Ainda segundo Mizukami (1986), o principal representante dessa abordagem seria o suíço 

Jean Piaget, que dedicou sua vida ao estudo da capacidade de aprendizagem das crianças 

até a adolescência. Davis e Oliveira (2010, p. 43) afirmam que Piaget:

[...] considerou que se estudasse cuidadosa e profundamente a maneira 
pela qual as crianças constroem as noções fundamentais de conhecimento 
lógico -  tais como as de tempo, espaço, objeto, causalidade, etc. - poderia 
compreender a gênese (ou seja, o nascimento) e a evolução do 
conhecimento humano.

Em Piaget é encontrada a noção de desenvolvimento do ser humano por fases que se inter- 

relacionam e sucedem até atingirem estágios da inteligência caracterizados por maior 

mobilidade e estabilidade. Mizukami (2001, p. 60-61) afirma que o núcleo deste 

desenvolvimento está centrado no processo progressivo de adaptação entre o homem e o 

meio, “[...] no sentido piagetiano de assimilação versus acomodação; de superação 

constante em direção a novas e/ou mais complexas estruturas”.
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Piaget considera que o progresso cognitivo não é conseqüência da soma de pequenas 

aprendizagens, mas está associado ao processo de equilibração. Moreira (2011, p. 102) 

corrobora afirmando que, para Piaget, “[...] só há aprendizagem quando há acomodação, ou 

seja, uma reestruturação da estrutura cognitiva (esquemas de assimilação existentes) do 

indivíduo, que resulta em novos esquemas de assimilação”.
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Figura 5 -  Processos de assimilação e acomodação segundo Piaget

Esquema de Adaptação
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Modificação de
Organização de estruturas internas a

estruturas internas partir de situações
relativas ao mundo externas às quais o

externo indivíduo está 
submetido.

Fonte: Construção da autora.

Piaget assume dois processos complementares no processo de reequilibração: a 

assimilação e a acomodação, mostradas na figura 5. Segundo Pozo, a assimilação seria o 

“processo pelo qual o sujeito interpreta a informação que provém do meio, em função de 

seus esquemas ou estruturas conceituais disponíveis” (2006, p. 178, tradução nossa); e a 

acomodação “[...] pressupõe não somente uma modificação dos esquemas prévios em 

função da informação assimilada, mas também uma nova assimilação, ou reinterpretação 

dos dados ou conhecimentos anteriores em função dos novos esquemas construídos” 

(2006, p. 180, tradução nossa). Dessa forma, conhecimentos novos podem consistir-se em 

um saber isolado, o qual irá integrar-se em estruturas de conhecimento já existentes, 

modificando-as levemente, ou esses podem reestruturar por completo os conhecimentos 

anteriores.

Segundo Pozo (2006), Piaget elaborou, ao largo de sua obra, vários modelos de 

funcionamento do processo de equilibração, sendo que no último desses modelos tem-se 

que o equilíbrio entre a assimilação e acomodação se produz, e se rompe, em três níveis de 

complexidade crescente, a saber: no primeiro dos três níveis, os esquemas que o sujeito 

possui devem estar em equilíbrio com os esquemas que assimila; no segundo nível, deve 

existir um equilíbrio entre os diversos esquemas do sujeito, que devem assimilar-se e 

acomodar-se reciprocamente, caso contrário irá produzir um “conflito cognitivo” ou
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desequilíbrio entre os dois esquemas; no terceiro e último nível, o nível superior de equilíbrio 

consiste na integração hierárquica de esquemas previamente diferenciados. Neste caso, a 

acomodação de um esquema produz mudanças no restante dos esquemas assimiladores.

Mas, para Pozo (2006), estes três níveis estão hierarquicamente integrados, sendo que o 

desequilíbrio no terceiro nível irá produzir conflitos no segundo e no primeiro nível 

sucessivamente, o que mostra que há insuficiência dos esquemas disponíveis para assimilar 

a informação apresentada e, portanto, é necessário acomodação para recuperar o equilíbrio.

Pozo (2006) nos diz que Piaget definiu dois tipos de respostas para as perturbações ou 

desequilíbrios: as respostas não adaptativas e as adaptativas. As respostas não adaptativas 

consistem em não tomar consciência do conflito existente, e assim, ao não conceber a 

situação como contraditória, o sujeito não fará nada para modificar seus esquemas, ou seja, 

não haverá acomodação e nem aprendizagem. As respostas adaptativas são aquelas em 

que o sujeito é consciente da perturbação e tenta resolvê-la. As respostas adaptativas 

podem ser de três tipos:

a) a regulação da perturbação que não se traduz em uma mudança do 
sistema de conhecimento, seja porque a perturbação é muito leve e pode 
ser corrigida sem modificar o sistema ou porque, sendo forte, ignora-se ou 
não se leva em consideração (é a resposta do tipo alfa);

b) o elemento perturbador integra-se ao sistema de conhecimentos, mas 
como um caso a mais de variação na estrutura organizada (resposta beta);

c) existe uma antecipação das possíveis variações que deixam de ser 
perturbações para converter-se em parte do jogo de transformações do 
sistema (resposta gama) (1998, p. 182, tradução nossa).

Pozo (2006, p. 184, tradução nossa) ainda afirma que “[...] a tomada de consciência de um 

conflito cognitivo deve ser considerada uma condição necessária, mas não suficiente, para a 

reestruturação dos conhecimentos”, pois, mesmo os desequilíbrios entre esquemas e 

objetos de conhecimento ocorrendo com frequência, a tomada de consciência desses 

conflitos já não se apresenta com essa frequência.

Na abordagem cognitivista, o conhecimento é considerado uma construção contínua, cuja 

passagem de um estado de desenvolvimento para o seguinte é sempre caracterizada pela 

formação de novas estruturas mentais que não existiam antes. Ela não objetiva conhecer 

nem o sujeito e nem o objeto em si, mas, sim, em conhecer as etapas de sua formação e os 

objetos sucessivos que são reconhecidos pelos sujeitos no curso de diferentes etapas 

(MIZUKAMI, 2001).

O processo educacional, nesta abordagem, tem um papel importante ao provocar situações 

desequilibradoras para o aluno visando a provocar a construção progressiva das noções e 

operações. Mizukami (2001, p. 70) afirma que “[...] para Piaget, a educação é um todo
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indissociável, considerando-se dois elementos fundamentais: o intelectual e o moral” , 

acrescentando, ainda, que: se o indivíduo for passivo intelectualmente, não conseguirá ser 

livre moral e reciprocamente; e se o indivíduo for submisso moralmente à autoridade do 

professor, não conseguirá ser ativo intelectualmente.

Na visão de Mizukami (2001, p, 71) sobre a abordagem cognitivista, o objetivo da educação 

“[...] não consistirá na transmissão de verdades, informações, demonstrações, modelos, etc., 

e sim em que o aluno aprenda, por si próprio, a conquistar essas verdades, mesmo que 

tenha de realizar todos os tateíos pressupostos por qualquer atividade real” . Para ela, a 

educação deverá visar à autonomia de cada aluno além de ser considerada um processo de 

socialização, ou seja, deve criar condições de cooperação para facilitar a aprendizagem, 

sendo condição formadora necessária ao desenvolvimento natural do ser humano apoiado 

pela intervenção do exterior.

O Processo Ensino-Aprendizagem

Mizukami (2001) destaca que um ensino que procura desenvolver a inteligência deverá 

priorizar as atividades do sujeito, afirmando ainda que

[...] o ensino que seja compatível com a teoria piagetiana tem de ser 
baseado no ensaio e no erro, na pesquisa, na investigação, na solução de 
problemas por parte do aluno, e não em aprendizagem de fórmulas, 
nomenclaturas, definições, etc.

Na perspectiva cognitivista, o ensino deve levar progressivamente ao desenvolvimento de 

operações, ou seja, nela, o ensino dos fatos deve ser substituído pelo ensino de relações 

que desenvolvem a inteligência. Assim, esse ensino deve ser “[...] baseado em proposição 

de problemas (projetos de ação ou operação que contenham em si um esquema 

antecipador)” (MIZUKAMI, 2001, p. 77), isto é, “A ideia de ‘aprender fazendo’ está sempre 

presente” Outro pressuposto importante no processo ensino-aprendizagem é “[...] a 

importância do trabalho em grupo não apenas como técnica, mas como condição básica do 

desenvolvimento mental” (LUCKESI, 1994, p. 58).

Por outro lado, na concepção piagetiana, que embasa esta abordagem, a aprendizagem tem 

caráter de abertura e possibilita novas indagações. Aprender, aqui, significa assimilar um 

objeto a esquemas mentais, tendo como ponto fundamental os processos de aprendizagem 

e não os produtos desta. Para Mizukami (2001, p. 76), a aprendizagem verdadeira se dá no 

exercício operacional da inteligência, e “[...] só se realiza realmente quando o aluno elabora 

seu conhecimento”.
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Levando em conta o descrito anteriormente, pode-se afirmar que, na abordagem 

cognitivista, “[...] o ensino consistiria em organização dos dados da experiência, de forma a 

promover um nível desejado de aprendizagem” (MIZUKAMI, 2001, p. 76). Aqui deve ser 

considerado o slogan “aprender a aprender”, ou seja, os alunos devem ser levados a 

construírem o seu próprio conhecimento, no qual “é mais importante o processo de 

aquisição do saber do que o saber propriamente dito” (LUCKESI, 1994, p. 58).

Para Mizukami (2001, p. 84), essa abordagem ainda necessita

[...] de uma sistematização mais completa no sentido de uma teoria de 
instrução com fundamentação psicogenética, que possa fornecer diretrizes 
à ação pedagógica do professor, tanto em diferentes níveis de ensino, 
quanto em diferentes áreas do conhecimento.

A Relação Professor-Aluno

Na abordagem cognitivista, a relação professor-aluno deve ser compreendida de forma 

diferente da convencional, no sentido de transmissor e receptor de informações, em que 

cabe “[...] ao professor criar situações, propiciando condições onde possam se estabelecer 

reciprocidade intelectual e cooperação ao mesmo tempo moral e racional” (MIZUKAMI, 

2001, p. 77), e ao aluno cabe um papel essencialmente ativo, sendo que suas atividades 

deverão consistir em “[...] observar, experimentar, comparar, relacionar, analisar, justapor, 

compor, encaixar, levantar hipóteses, argumentar, etc.” (ibid., p. 78).

Ao professor cabe, ainda, evitar a rotina, a fixação de respostas e hábitos, isto é, ele deve 

propor aos alunos problemas sem ensinar-lhes as soluções, isso pois sua função consiste 

em provocar o desequilíbrio e fazer desafios. Ele deve, sim, orientar os alunos e conceder- 

lhes ampla margem de autocontrole e autonomia, e “[...] assumir o papel de investigador, 

pesquisador, orientador, coordenador, levando o aluno a trabalhar o mais 

independentemente possível” (MIZUKAMI, 2001, p. 77-78).

Mizukami (2001) nos diz que, para Piaget, é óbvio que o professor continua sendo 

indispensável no processo ensino-aprendizagem, daí cabe a ele conviver com os alunos, 

observar seus comportamentos, conversar, perguntar e ser interrogado por eles e realizar 

com estes suas experiências no intuito de auxiliá-los em sua aprendizagem e 

desenvolvimento.

Dessa forma, “Para se garantir um clima harmonioso dentro da sala de aula é indispensável 

um relacionamento positivo entre professores e alunos, uma forma de instaurar uma 

‘vivência democrática’ tal qual deve ser a vida em sociedade” (LUCKESI, 1994, p. 58), não
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cabendo aqui lugar privilegiado nem para o professor e nem para o aluno, deve esses ser 

solidários, participantes e respeitadores das regras do grupo.

A Avaliação

Neste tipo de abordagem, a avalição tradicional encontra pouco, ou quase nenhum, 

respaldo, devendo ser realizada a partir de parâmetros extraídos da própria teoria e nos 

quais se buscará verificar se o aluno já adquiriu noções, realizou operações, relações, etc. O 

rendimento poderá ser avaliado de acordo como a sua aproximação a uma norma qualitativa 

pretendida, sendo que esta avaliação “[...] é fluida e tenta ser eficaz à medida que os 

esforços e os êxitos são pronta e explicitamente reconhecidos pelo professor” (LUCKESI, 

1994, p. 59).

O controle do aproveitamento dos alunos deve ser apoiado em múltiplos critérios e deve 

levar em conta, principalmente, a assimilação e aplicação dos conhecimentos em situações 

variadas. Para isso, o professor deverá

[...] considerar as soluções erradas, incompletas ou distorcidas dos alunos, 
pois não se pode deixar de levar em conta que a interpretação do mundo, 
dos fatos, da causalidade, é realizada de forma qualitativamente diferente 
nos diferentes estágios de desenvolvimento, quer do ser, quer da espécie 
humana. A solução apresentada, num determinado ponto da ontogênese, é 
peculiar a esse estágio em que o aluno se encontra e às fontes de 
informação com as quais ele pode operar.

Segundo Santos (2005c. p. 34),

[...] uma das formas de verificar o rendimento escolar é por meio de 
reproduções livres, com expressões próprias, relacionamentos, explicações 
práticas ou casuais. Não há pressão no sentido do desenvolvimento 
acadêmico e desempenhos padronizados.

2.2.5 Abordagem Sociocultural

Aqui será apresentada a última abordagem pedagógica segundo a classificação de 

Mizukami, a abordagem sociocultural, que pode ser caracterizada “como abordagem 

interacionista entre o sujeito e o objeto de conhecimento, embora com enfoque no sujeito 

como elaborador e criador do conhecimento” (SANTOS, 20015, p. 25). Nesta perspectiva, “o 

homem cria a cultura na medida em que, integrando-se nas condições de seu contexto de 

vida, reflete sobre ela e dá respostas aos desafios que encontra” (MIZUKAMI, 2001, p. 87).
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Nela, “[...] a prática pedagógica deve estar inserida, sempre que possível, na prática social” 

(SANTOS, 2005b, p. 74).

Tem-se como um dos representantes desta abordagem Vygotsky, com a sua teoria de

desenvolvimento cognitivo, pois para ele o desenvolvimento cognitivo “[...] não pode ser

entendido sem referência ao contexto social e cultural no qual ele ocorre [...]” (MOREIRA, 

2011, p. 107). Vygotsky, em sua atuação como psicólogo experimental, buscou sistematizar 

um corpo de conhecimentos acerca do desenvolvimento mental. Não deixou uma teoria 

pronta e acabada, na verdade, apontou caminhos para que outros pesquisadores pudessem 

dar continuidade a seus estudos. Além disso, o autor, em sua teoria, demonstra interesse 

em analisar situações de aprendizagem em sala de aula, diferentemente de Piaget.

Segundo Moreira (2011, p. 108), para Vygotsky

[...] os processos mentais superiores (pensamento, linguagem, 
comportamento volitivo) têm origem em processos sociais; o 
desenvolvimento cognitivo do ser humano não pode ser entendido sem 
referência ao meio social. Contudo, não se trata apenas de considerar o 
meio social como uma variável importante no desenvolvimento cognitivo. 
Para ele, desenvolvimento cognitivo é a conversão de relações sociais em 
funções mentais. Não é por meio do desenvolvimento cognitivo que o
indivíduo torna-se capaz de socializar, é por meio da socialização que se dá 
o desenvolvimento dos processos mentais superiores.

O modelo psicológico de análise das funções superiores de Vygotsky está baseado no tripé: 

historiogênese, filogênese e ontogênese. Para ele, ao longo da história da espécie humana 

ocorreria uma ruptura entre os processos biológicos e culturais, diferentemente do que 

ocorre no indivíduo, no qual tais processos se desenvolveriam concomitantemente.

Vygotsky enfoca em seu modelo a análise da interação social, ou seja, sua unidade de 

análise não é nem o indivíduo nem o contexto, é, sim, a interação entre eles. Na perspectiva 

vygostkyana, o veículo fundamental para a transmissão dinâmica do conhecimento social, 

histórico e cultural é a interação social. Entende-se por interação o intercâmbio de 

informações de, no mínimo, duas pessoas, sendo este par ou díade o menor microcosmo de 

interação social. Ela, também, implica certo grau de reciprocidade e bidirecionalidade entre

os participantes, ou seja, a interação social supõe envolvimento ativo de ambos os

participantes desse intercâmbio, trazendo a eles diferentes experiências e conhecimentos, 

tanto em termos qualitativos como quantitativos (MOREIRA, 2011).

Vygotsky propõe uma psicologia baseada na atividade, e, ao basear sua psicologia neste 

conceito, considera que o homem não se limita a responder aos estímulos, mas, sim, que 

ele atua sobre eles, transformando-os. Isso é possível graças à mediação realizada por 

instrumentos que se interpõem entre o estímulo e a resposta. Vygotsky propõe um ciclo de 

atividades, visto na figura 6, no qual, graças ao uso de instrumentos mediadores, o sujeito
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modifica o estímulo, ou seja, não se limita a responder aos estímulos, mas atua sobre eles, 

transformando-os. Dessa forma, a atividade consiste em: um processo de transformação do 

meio por intermédio da utilização de instrumentos (POZO, 2006, p. 194, tradução nossa).

Figura 6 - 0  ciclo de atividade segundo Vygotsky 

Ferramenta
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Fonte: Adaptado de POZO (2006, p. 194).

Nessa abordagem de Vygotsky, a mediação ocorre mediante: as ferramentas, que atuam 

diretamente sobre os estímulos, modificando-os; e os sinais, que modificam o próprio sujeito 

e, por meio dele, os estímulos (POZO, 2006).

De acordo com Vygotsky, a cultura está constituída fundamentalmente por sistemas de 

“sinais” ou símbolos que mediam nossas ações, dos quais o mais utilizado é a linguagem 

falada, e que, ao contrário das ferramentas, “[...] o sinal não modifica materialmente o 

estímulo, mas modifica a pessoa que o utiliza como mediador e, definitivamente, atua sobre 

a interação dessa pessoa com seu meio” (POZO, 2006, p. 195, tradução nossa).

Para Vygotsky, segundo Pozo (2006), os significados provêm do meio social externo, mas 

devem ser assimilados ou interiorizados de forma particular. Na visão de Pozo (2006), a 

posição de Vygotsky coincide com a de Piaget ao considerar que os sinais se elaboram em 

interação com o meio ambiente. Entretanto, para Piaget, o ambiente está constituído 

unicamente por objetos, alguns dos quais são objetos sociais, enquanto que para Vygotsky 

o ambiente está composto de objetos e pessoas que mediam a interação entre indivíduo e 

objetos (POZO, 2006).

A posição vygotskiana, ainda que mais próxima da ideia construtivista de 
Piaget, também incorpora, de maneira clara e explícita, a influência do meio 
social. Para ele, o sujeito não imita os significados -  como seria o caso do 
condutismo -  nem os constrói, como em Piaget, mas literalmente os 
“reconstrói” (POZO, 2006, p. 196, tradução nossa).

Vygotsky considera que “[...] o processo de aprendizagem consiste em uma interiorização 

progressiva de instrumentos mediadores” (POZO, 2006, p. 197, tradução nossa), e que, por 

este motivo, “[...] deve iniciar-se sempre no exterior, por meio de processos de 

aprendizagem que somente mais adiante se transformam em processos de
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desenvolvimento interno” (POZO, 2006, p. 197, tradução nossa). Dessa forma, o “nível de 

desenvolvimento efetivo” representa o que o sujeito consegue fazer de maneira autônoma, 

sem ajuda de outras pessoas ou mediadores, e o “nível de desenvolvimento potencial” o que 

o sujeito pode ser capaz de fazer com a ajuda de outras pessoas ou de instrumentos 

mediadores externos (POZO, 2006).

A partir dos níveis efetivos, também denominados real e potencial, Vygotsky define a “zona 

de desenvolvimento proximal” como sendo a distância entre o nível de desenvolvimento real 

e o nível de desenvolvimento potencial (OLIVEIRA, 1993). A zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) consiste em um domínio psicológico em constante transformação, na qual o 

aprendizado desperta processos de desenvolvimento que, aos poucos, vão tornar-se parte 

das funções psicológicas consolidadas do indivíduo (DAVIS e OLIVEIRA, 2010).

A concepção de Vygotsky sobre as relações entre desenvolvimento e 
aprendizado, e particularmente sobre a zona de desenvolvimento proximal, 
estabelece forte ligação entre o processo de desenvolvimento e a relação 
do indivíduo com seu ambiente sociocultural e com sua situação de 
organismo que não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros 
indivíduos de sua espécie (OLIVEIRA, 1993, p. 61).

A intervenção de outras pessoas, no caso da escola, do professor e demais alunos, é

fundamental para a promoção da aprendizagem, do desenvolvimento do indivíduo. A

possibilidade de que uma pessoa possa interferir significativamente no desenvolvimento e 

no desempenho de outra é o que torna essa teoria tão significativa para a educação. 

Entende-se, então, ser necessário todo um preparo, por meio de instrumentos, sejam estes 

ferramentas ou signos, de modo a possibilitar reconhecer o nível de desenvolvimento 

proximal do sujeito e poder mediar, de forma significativa, novas aprendizagens, auxiliando- 

o a sair do nível potencial para o real (OLIVEIRA, 1993).

Para Mizukami, um representante desta abordagem que merece destaque é o educador e 

filósofo brasileiro Paulo Freire, que enfatiza aspectos sócio-político-culturais em suas obras. 

Freire é um dos mais importantes representantes dessa abordagem, principalmente no 

contexto brasileiro, ao abordar a cultura popular e a alfabetização de adultos. Em sua obra, 

ele afirma que

[...] o homem é o sujeito da educação e, apesar de uma grande ênfase no 
sujeito, evidencia-se uma tendência interacionista, já que a interação 
homem-mundo, sujeito-objeto é imprescindível para que o ser humano se
desenvolva e se torne sujeito de sua práxis (MIZUKAMI, 2010, p. 86).

Em sua obra, “Freire considera a educação com um processo contínuo de tomada de 

consciência e de modificação de si próprio e do mundo, o que tem profundas implicações no 

ensino” (MIZUKAMI, 2011, p. 101), e que, para que esta seja válida, deve levar em conta a 

vocação ontológica do homem e as condições em que ele vive. Em sua visão, não é
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possível “[...] entender os homens e as mulheres, a não ser mais do que simplesmente 

vivendo, histórica, cultural e socialmente existindo, como seres fazedores de seu ‘caminho’ , 

que, ao fazê-lo, se expõem ou se entregam ao ‘caminho’ que estão fazendo e que, assim, o 

refaz também” (FREIRE, 2011a, p. 135).

Como o homem, na abordagem sociocultural, é sujeito de sua própria educação, então, toda 

a ação educativa deverá promover o indivíduo, e não ser um instrumento de ajuste do 

sujeito á sociedade. A ação educativa deverá ser, então, uma “[...] práxis, que implica a ação 

e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2011c, p. 93). Assim, 

sendo, “[...] o homem não participará ativamente da história, da sociedade, da 

transformação da realidade, se não tiver condições de tomar consciência da realidade”

(MIZUKAMI, 2011, p. 94) e de sua própria capacidade de transformá-la.

Na visão de Mizukami (2011, p. 87), a cultura é criada pelo homem “[...] na medida em que,

integrando-se nas condições de seu contexto de vida, reflete sobre ela e dá respostas aos

desafios que encontra”, sendo constituída da “[...] aquisição sistemática da experiência 

humana, aquisição esta que será crítica e criadora e não simplesmente armazenamento de 

informações justapostas, que não foram incorporadas ao indivíduo total” . Já a história 

consiste “[...] nas respostas dadas pelo homem à natureza, aos outros homens, às 

estruturas sociais, e, na sua tentativa de ser progressivamente cada vez mais o sujeito de

sua práxis, ao responder aos desafios de seu contexto” .

O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma 
das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como 
seres históricos, é a capacidade de intervindo no mundo, conhecer o
mundo. Mas, histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem
historicidade (FREIRE, 1996, p. 14).

A perspectiva interacionista da elaboração do conhecimento, segundo Mizukami (2011, p. 

90-91), acontece quando o

[...] homem é desafiado constantemente pela realidade e a cada um desses
desafios deve responder de uma maneira original. Não há receitas ou
modelos de respostas, mas tantas respostas quantos forem os desafios, 
sendo igualmente possível encontrar respostas diferentes para um mesmo
desafio. A resposta que o homem dá a cada desafio não só modifica a
realidade em que está inserido, como também modifica a si próprio, cada 
vez mais e de maneira sempre diferente.

A elaboração e o desenvolvimento do conhecimento estão ligados ao processo de 

conscientização, que “é sempre inacabado, contínuo e progressivo, é uma aproximação 

crítica da realidade” (MIZUKAMI, 2011, p. 91), sendo criado a partir do mútuo 

condicionamento, pensamento e prática. E não deve se descuidar “[...] da relação, Objetivos 

Educacionais, Conteúdos e Métodos” e também incentivar “[...] a análise crítica da estrutura 

social dominante e de sua ideologia” (SANTOS, 2005b, p. 74).
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Na obra de Freire, a educação possui um caráter mais amplo, não se restringindo à escola e 

nem ao processo formal de educação. A escola, quando considerada, deve ser “[...] um local 

onde seja possível o crescimento mútuo, do professor e dos alunos, no processo de 

conscientização”. Para Freire, a escola é uma instituição que existe num contexto histórico 

de uma determinada sociedade, e “[...] não é possível à escola, se, na verdade, engajada na 

formação, de educandos educadores, alhear-se das condições sociais culturais, econômicas 

de seus alunos, de suas famílias, de seus vizinhos” (FREIRE, 2011a, p. 62),

O Processo Ensino-Aprendizagem

Nesta abordagem, o processo ensino-aprendizagem assume um significado amplo, não 

havendo restrições às situações formais e informais, e busca gerar uma consciência crítica 

dos sujeitos. “Os objetivos educacionais são definidos a partir das necessidades concretas 

do contexto histórico-social no qual se encontram os sujeitos” (SANTOS, 2005, p. 30).

Assim, esse “[...] é uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade

que apreendem e da qual extraem conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de 

consciência dessa mesma realidade” (LUCKESI, 1994, p. 64).

Moreira (2011, p. 118) nos diz que,

[...] para Vygotsky, o único bom ensino é aquele que está à frente do 
desenvolvimento cognitivo e o dirige. Analogamente, a única boa
aprendizagem é aquela que está avançada em relação ao desenvolvimento.
A aprendizagem orientada para níveis de desenvolvimento já alcançados
não e efetiva, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo do aprendiz.

Freire afirma, ainda, que o educador “não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, 

reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão”. E que 

aprender criticamente é possível e exige “a presença de educadores e de educandos 

criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes”. Nesse 

processo, “os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da 

reconstrução do saber, ensinando, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” 

(FREIRE, 2011a, p. 28).

Freire afirma que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2011a, p. 24) e “aprender, é um 

processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo 

mais e mais criador” (FREIRE, 2011a, p. 26). Nesta perspectiva, o processo ensino- 

aprendizagem deve estar apoiado na educação problematizadora ou conscientizadora, que 

visa ao desenvolvimento da consciência crítica e da liberdade na qual a dialogicidade é sua 

essência. Para Freire (2011c, p. 94), a educação problematizadora é
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[...] um ato cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto 
cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é 
o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, 
educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a 
exigência da superação da contradição educador-educandos. Sem esta, 
não é possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos 
sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível.

Neste contexto, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, o dever de não só 

respeitar os saberes com que os educandos chegam, mas, também, discutir com os alunos 

a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos (FREIRE, 

2011a).

A Relação Professor-Aluno

Na visão de Mizukami (2011, p. 99), a relação professor-aluno “[...] é horizontal e não

imposta. Para que o processo educacional seja real, é necessário que o educador se torne

educando e o educando, por sua vez, educador. Quando esta relação não se efetiva, não há 

educação”.

Nesse enfoque, haverá a preocupação com cada aluno, individualmente, e com o processo, 

mas não com os produtos padronizados da aprendizagem acadêmica, haverá, sim, o 

desenvolvimento do diálogo em paralelo à geração de oportunidades para a cooperação, a 

união, a organização, a solução comum dos problemas, das quais participarão, 

conjuntamente, professores e alunos (MIZUKAMI, 2011).

Na visão freiriana (FREIRE, 2011a, p. 83),

[...] a dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, 
narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que 
o professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, 
é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou 
enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam 
epistemologicamente curiosos.

No processo ensino-aprendizagem tem-se que ter em mente, como afirma Freire (2011a, p. 

25), que:

[...] não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 
objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém.

Freire (2011a) afirma, ainda, que o papel do professor não é o de apenas ensinar a

temática, que é, de um lado, o objeto do ensino do professor, e, de outro, o objeto de

aprendizagem do aluno, e sim reconhecer-se como arquiteto de sua própria prática 

cognoscitiva.
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Para Vygotsky, segundo Moreira (2011, p. 118), o professor possui papel fundamental

[...] como mediador na aquisição de significados contextualmente aceitos, o 
indispensável intercâmbio de significados entre professor e aluno dentro da 
zona de desenvolvimento proximal do aprendiz, a origem social das funções 
mentais superiores, a linguagem, como o mais importante sistema de signos 
para o desenvolvimento cognitivo [...].

A escola, para Vygotsky, passa a ter um papel essencial na construção do ser psicológico 

adulto dos indivíduos que vivem em sociedades escolarizadas. Cabe ao professor, então, 

“[...] o papel explícito de interferir na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, 

provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente” (OLIVEIRA, 1993, p. 62).

Dessa forma, o professor deve ver “[...] os alunos como agentes de transformação da 

sociedade e privilegiar meios didáticos que estimulem sua participação ativa, tendo em vista 

uma sociedade igualitária e democrática” (SANTOS, 2005b, p. 75).

A Avaliação

Para Freire, os sistemas de avaliação pedagógica vêm se assumindo cada vez mais como 

discursos verticais, de cima para baixo, mas insistindo em passar por democráticos. Para 

ele, a questão que se coloca não é, naturalmente, ficar contra a avaliação, a qual, não se

pode negar, é necessária, mas resistir aos métodos silenciadores com que ela vem sendo,

às vezes, realizada. “A questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da 

prática da avaliação enquanto instrumento de apreciação do que fazer de sujeitos críticos a 

serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. Avaliação em que se 

estimule o falar a como caminho do falar com” (FREIRE, 2011a, p. 114).

Freire critica todo tipo de autoritarismo entre educador e educando e anuncia que o

processo avaliativo deve distanciar-se de seu viés punitivo e castrador das diferenças. Ele

afirma que:

Um educador que restringe os educandos a um plano pessoal impede-os de 
criar. Muitos acham que o aluno deve repetir o que o professor diz na
classe. Isso significa tomar o sujeito como instrumento. O desenvolvimento
de uma consciência crítica que permite ao homem transformar a realidade
se faz cada vez mais urgente. Na medida em que os homens, dentro de sua 
sociedade, vão respondendo aos desafios do mundo, vão temporalizando 
os espaços geográficos e vão fazendo história pela sua própria atividade 
criadora (FREIRE, 1981, p. 32).

Freire destaca, ainda, que:

A avaliação é da prática educativa e não de um pedaço dela. O educando 
também deve participar da avaliação da prática, porque o educando é um 
sujeito dessa prática. A não ser que nós o tomemos como objeto da nossa 
prática (1982, p. 94).
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Segundo Luckesi (1994, p. 65), a aprendizagem nesta abordagem se dá pela codificação- 

decodificação e problematização de situações, o que leva os alunos a um esforço no sentido 

de compreender o “vivido” até chegar a um nível crítico de sua realidade, daí, se nisto 

consiste a aprendizagem, então e dispensável “[...] qualquer tipo de verificação direta da 

aprendizagem, formas essas próprias da ‘educação bancária’, portanto domesticadoras”. No 

entanto, “admite-se a avaliação da prática vivenciada entre educador-educandos no 

processo de grupo e, às vezes, a autoavaliação feita em termos dos compromissos 

assumidos com a prática social” .

Então, no contexto da abordagem sociocultural, a “[...] avaliação do processo consiste na 

autoavaliação e/ou avaliação mútua e permanente da prática educativa por professor e 

alunos” (MIZUKAMI, 2011, p. 102), o que irá oportunizar a professores e alunos saberem 

quais as suas dificuldades e progressos.

A avaliação, nesta abordagem, está a serviço da aprendizagem, por isso

[...] pressupõe uma partilha de responsabilidades entre alunos e professores 
em matéria de avaliação e regulação das aprendizagens. Obviamente, os 
professores terão um papel que é, ou deve ser, preponderantemente em 
aspectos como a organização e a distribuição do processo de feedback, 
enquanto os alunos terão uma evidente preponderância no desenvolvimento 
dos processo que se referem à autoavaliação e à autorregulação de suas 
aprendizagens (FERNANDES, 2009, p. 60).

Para Santos, na abordagem comportamentalista (2005c, p. 35),

[...] não tem sentido qualquer avaliação formal; a avaliação, nesse caso, é a 
maneira como o professor procura determinar a natureza e a quantidade de 
mudanças efetuadas no comportamento do educando, em função dos 
objetivos e das estratégias aplicadas.

Aqui se visa ao julgamento do que se tem conseguido em termos de objetivos perseguidos, 

e a avaliação é parte integrante do processo ensino-aprendizagem e não um pedaço desta. 

Nesta abordagem, os processos formais de notas, ou seja, a avaliação somativa e 

sentenciva, deixa de ter sentido.

Considerações Finais

Foi visto que existem várias abordagens pedagógicas e cabe, então, ao professor, buscar 

uma abordagem própria, com características que se adaptem ao conteúdo de sua disciplina, 

às atividades que elas demandam e à sua própria personalidade. Isto posto, vê-se que a 

prática pedagógica costuma levar o professor a desenvolver projetos e atividades que levam 

em conta aspectos presentes em diferentes teorias de aprendizagem, já que nenhuma teoria 

consegue contemplar o fenômeno tão amplo que é o de ensinar e aprender. O importante é 

buscar inovar, primando pelo diálogo e permitindo ao aluno que este possa agir de forma
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mais ativa no processo de ensino-aprendizagem, e procurar, com isso, realizar avaliações 

mais formativas que sejam parte integrante do processo ensino-aprendizagem, 

possibilitando que professores e alunos sejam sujeitos ativos deste processo.

2.3 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A palavra avaliar é originada do latim a+valare, que significa atribuir valor e mérito ao objeto 

em estudo; assim, avaliar é atribuir juízo de valor sobre uma ação ou uma matéria. O ato de 

avaliar é comum ao cotidiano das pessoas e se faz presente em todos os domínios da 

atividade humana. O “julgar”, o “comparar” , isto é, “o avaliar” faz parte de nosso cotidiano, 

seja por meio das reflexões informais que orientam as habituais opções do dia a dia ou, 

formalmente, por meio da reflexão formada e sistemática que define a tomada de decisões a 

partir de julgamentos provisórios. Kenski (1996, p. 132) afirma que

[...] o ato de avaliar, portanto, exercido em todos os momentos da vida diária 
dos indivíduos, é feito a partir de juízos provisórios, opiniões assumidas 
como corretas e que ajudam nas tomadas de decisões. Esses 
posicionamentos são definidos pelas pessoas com todos os aspectos de 
sua individualidade, de sua personalidade.

Neste foco, pode-se dizer que a avaliação nasceu com a civilização humana, pois antes 

mesmo da existência da escola os indivíduos já eram avaliados pelos anciões, sacerdotes, 

pajés, ou seja, pelas pessoas que detinham, de certa forma, maiores conhecimentos. “Em 

algumas tribos primitivas, adolescentes eram submetidos a provas relacionadas com seus 

costumes. Só depois de serem aprovados nessas provas eram considerados adultos” 

(SOEIRO e AVELINE, 1982, p. 12).

Desde o seu princípio, a prática avaliativa foi adotada como via de controle destinada à 

seleção, ou seja, a inclusão de alguns e exclusão de outros. Por muito tempo usou-se o 

termo “exame” e só mais recentemente passou-se a usar o termo “avaliação”.

A seguir será traçado um overview sobre a prática avaliativa desde a Idade Antiga até a 

Idade Contemporânea. Pode-se afirmar que a sociedade e a avaliação, em determinadas 

fases históricas, expressam um momento específico da humanidade que se conecta 

estreitamente aos interesses dos grupos hegemônicos da sociedade.
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2.3.1 Na Idade Antiga (4000 a.C. até 476 d.C.)

Os primeiros registros de avaliação, na Idade Antiga, datam do período, em 2.205 a.C., no

qual o imperador chinês Shun testava os seus oficiais, a cada três anos, com a finalidade de

promovê-los ou demiti-los. Ainda na China, nos anos de 1.200 a.C., a avaliação foi utilizado 

como forma de controle e manutenção social. Neste período, o exame tinha um papel 

mediador entre os sujeitos do sexo masculino e o serviço público com a incumbência de

“selecionar, entre sujeitos do sexo masculino, aqueles que seriam admitidos no serviço

público” (ESTEBAN, 2002, p. 30). O exame na sociedade chinesa permitia a mobilidade 

social dos sujeitos de sexo masculino, ou melhor, o acesso ã administração da coisa pública 

(ESTEBAN, 2002; FERNANDES, 2009).

Ainda nesse período, em “Juizes 12:5,7, encontramos as primeiras notícias sobre os 

exames orais e também sobre os testes” (SOEIRO e AVELINE, 1982, p. 12) este era um 

processo de avaliação extracurricular bastante cruel e seletivo. Nos tempos bíblicos, 

Jephtah usava a palavra Shibboleth como teste e com ela distinguia os Ephraimites dos 

Gileadites. Os Ephraimites não conseguiam pronunciar o “Sh”, assim eles eram facilmente 

identificados e, não passando no teste, eram então, decapitados.

Entre os gregos, em Atenas, encontra-se Sócrates que, segundo Carvalho (2008, p. 137), 

preocupava-se com os estudos de utilidade para o indivíduo, e afirmava que:

[...] todos são capazes de aprender e, melhor ainda, aprender de forma
prazerosa, por meio do diálogo que envolvia a reflexão e a exposição de
suas próprias ideias. E de que forma a avaliação estava presente? É
possível apostar em uma avaliação democrática que acontecia por meio da
participação dos indivíduos no processo em função de sua capacidade de 
reflexão no dia-a-dia?

Neste processo, Sócrates, com sua Maiêutica, submetia seus alunos a um preciso e 

exaustivo inquérito oral que ainda é utilizado por muitos educadores na atualidade em suas 

atividades de classe, durante as arguições ou questionários orais. “O conhece-te a ti 

mesmo”, apontava a autoavaliação como um pressuposto básico para o encontro com a 

verdade (SOEIRO e AVELINE, 1982).

Em Esparta, os jovens eram submetidos a duras provas, por meio de jogos e competições 

atléticas, durante os quais deveriam provar sua grande resistência à fadiga, à fome, à sede, 

ao calor, ao frio e à dor. Entre os seus padrões morais, o roubar com astúcia e destreza 

merecia menção honrosa (SOEIRO e AVELINE, 1982).

Portanto, na Grécia antiga “[...] a avaliação só poderia servir para manter a sociedade 

considerada ideal, a mais perfeita” . Nela, a desigualdade entre os homens era considerada
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normal, pois pensava-se que uns nasciam para pensar e outros para serem escravos. 

“Assim, o escravo era avaliado pela correção das atividades físicas [...]. O artesão pela 

qualidade dos serviços que servia ao cidadão. E o cidadão, pela qualidade de argumentar, 

descrever, classificar, fazer diferenças e ver semelhanças entre as coisas do mundo” 

(NAGEL, 1986, p. 05).

Com a expansão do Império Romano, este foi influenciado pela cultura dos povos 

dominados, principalmente pelos gregos, período no qual a educação e o seu processo 

avaliativo refletiam os princípios da educação grega adaptando-o de acordo com o espírito 

latino.

2.3.2 Idade Média (476 d.C. até 1453)

Para Nagel (1986), na sociedade Feudal a desigualdade entre os homens era considerada 

com argumentos que iam além das responsabilidades do próprio homem. Nela, a avaliação 

tinha dupla finalidade: como mecanismo de aperfeiçoamento para com Deus, portanto, de 

busca de felicidade divina, e como correção de comportamentos que fugissem da estrutura 

social vigente. A avaliação era o caminho da conservação social, e não por acaso os 

mecanismos de correção eram austeros. Segundo a autora, na Idade Média,

[...] a preocupação com o conhecimento religioso exigia “ Instrumentos de 
avaliação” para que cada um conseguisse atingir a felicidade celeste, o 
supremo bem do homem. A ordem social, por sua vez, exigia também 
mecanismos de avaliação para a correção de comportamento de homens, 
na sociedade, que pudessem querer subverter a estrutura social já definida 
por leis divinas (NAGEL, 1986, p. 5).

Neste período predominava o método racional e o argumento da autoridade, a saber: o 

primeiro era aplicado à realidade dos fatos que não necessitavam de comprovação 

experimental e o segundo consistia em admitir uma verdade ou doutrina baseada somente 

no valor intelectual ou moral de quem a propunha. Ou seja, aceitava-se a opinião dos 

mestres ou autoridades dos assuntos sem questionamento (SOEIRO e AVELINE, 1982).

Mais tarde, entre os educadores escolásticos, encontramos Santo Tomás 
de Aquino (1225-1274) combatendo o argumento de autoridade e 
mostrando as vantagens da observação, da experiência e da indução, 
aplicados às ciências naturais; Rogério Bacon (1214-1294) combate o
método apriorístico e o respeito exagerado à autoridade dos antigos
(SOEIRO e AVELINE, 1982, p. 13).

A forma de avaliar ficava por conta da comparação com a ideia do perfeito e do ideal e a

correção se fazia por meio de punições extremamente severas, nas quais o bom aluno era

aquele que dominava o conhecimento religioso do Velho e do Novo Testamento (NAGEL,
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1986). O mestre era autoridade inquestionável no processo de ensino-aprendizagem, e o 

repetir o que se ouvia ou lia era a prova mais convincente de que ocorreu o aprendizado.

Ainda neste período, a avaliação era realizada por meio de exercícios orais utilizados pelas 

universidades medievais e mais tarde pelos jesuítas, “[...] que no século XVI trouxeram os 

exames para a Europa, introduzindo-os em suas escolas” (FERNANDES, 2009, p. 113). 

Neste período, as instituições escolares que tinham maior prestígio eram as Universidades, 

e nelas os estudos tinham a finalidade principal de formar professores. Os alunos que 

completavam o bacharelado precisavam ser aprovados em um exame para poder ensinar, 

sendo que este consistia “[...] na interpretação e explicação de trechos selecionados dos 

grandes mestres” (SOEIRO e AVELINE, 1982, p. 13). Já os mestres só recebiam o título de 

doutor se lessem publicamente o Livro das Sentenças de Pedro Lobardo, ou, 

posteriormente, só os que defendessem tese (SOEIRO e AVELINE, 1982).

No final da Idade Média, surgiu a necessidade de outro tipo de conhecimento que garantisse 

ao homem a sobrevivência em alto mar, isso pois o conhecimento religioso já não podia 

responder às questões práticas que as novas relações de produção impunham. Surge, 

então, outro tipo de escola na qual o “bom aluno” passou a ser aquele que dominava os 

conhecimentos técnicos, exigidos pelo novo modo de produção que se configurava: o 

capitalismo.

2.3.3 Idade Moderna (1453 até 1789)

Na Sociedade Moderna, o trabalho já não era mais visto como simples atividades 

escravistas, mas como fonte de riqueza para melhorar as condições de vida dos homens. As 

palavras chave desta época, para entender o homem moderno, eram: igualdade, liberdade e 

propriedade, então, buscaram-se outros parâmetros para as avaliações. Isso, pois “O 

mundo exige que o trabalho -  e não discursos ou conhecimentos religiosos -  seja o ponto 

de referência das avaliações”. [...] “A retórica, a teologia, as artes, as disputas professorais, 

acadêmicas, cedem lugar ao estudo e ao ensinamento das coisas da natureza e da 

possibilidade de suas transformações” (NAGEL, 1986, p. 06).

Os exames foram introduzidos na Europa no século XVI pelas escolas jesuítas, mas 

somente no século XVIII, “[...] em 1748, a administração de exames públicos em larga 

escala começou a ser utilizado na Europa, mais propriamente na antiga Prússia (Alemanha)” 

(FERNANDES, 2009, p. 114), com o objetivo de selecionar funcionários públicos. Após a 

revolução francesa, em 1793, os exames foram adotados pela França, e, no século XIX, o
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Reino Unido também decidiu adotar os exames com o objetivo de selecionar funcionários 

públicos. Também, com este mesmo objetivo, os exames foram introduzidos nos Estados 

Unidos, em 1883.

A avaliação começa a assumir uma forma mais estruturada apenas depois do século XVIII, 

quando começaram a ser formadas as primeiras escolas modernas, os livros passaram a 

ser acessíveis a todos e foram criadas as bibliotecas. Nesta época, devido à utilização de 

exames como forma de avaliação, esta ficou associada à ideia de exames, notação e 

controle, constituindo, dessa forma, a área de estudos chamada docimologia8.

Segundo Santos (2008, p. 2), surgiram no século XVII duas correntes para a 

institucionalização do exame:

[...] uma vem de Comenius9 que defende o exame como um espaço de 
aprendizagem e não de verificação da aprendizagem; se o aluno não 
aprendeu é necessário refletir sobre o método utilizado em função de 
promover a aprendizagem do mesmo. O exame, para Comenius, funciona 
como um aliado precioso em relação à prática docente. Em contraponto, La 
Salle10 defende o exame como supervisão permanente, aspecto de 
vigilância continua, centra-se no aluno e no exame aspectos que deveriam 
ser direcionados para a prática pedagógica, ou melhor, professor/aluno.

As escolas religiosas, tanto as protestantes como as católicas, insistiam nas arguições e nos 

exames orais. Foi visto até aqui que, ao contrário do que se pensa, o exame, que é 

considerado a primeira prática avaliativa, não surgiu na escola, mas como um instrumento 

de controle e manutenção social, e só posteriormente à institucionalização do exame no

século XVII é que este se ramificou em duas vertentes -  Comenius e La Salle - e que se

começa a instalar na instituição-escola, no século XIX, a pedagogia do exame.

2.3.4 Idade Contemporânea (1789 até hoje)

O homem, na sociedade contemporânea, está no ápice do domínio da natureza, da 

tecnologia e o volume da produção atinge níveis antes nunca vistos. Esta sociedade é 

constituída por indivíduos que se adaptam às regras estabelecidas para garantir a sua 

manutenção. Nesta concepção, o homem bem educado é considerado como um indivíduo

8 Docimologia, (do grego dokimé), significa teste e foi utilizada por Henri Piéron, em 1920. É o estudo 
sistemático dos exames, em particular do sistema de atribuição de notas e dos comportamentos dos 
examinadores e examinados.
9 Comenius, filósofo tcheco que combateu o sistema medieval, defendeu o ensino de "tudo para 
todos" e foi o primeiro teórico a respeitar a inteligência e os sentimentos da criança. É considerado o 
pai da didática moderna.
1DJoao Batista de La Salle foi um sacerdote e pedagogo francês inovador, que consagrou sua vida a 
formar professores destinados à formação de crianças pobres.
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flexível, capaz de se adaptar a qualquer situação e resolver diferentes desafios, capaz de 

produzir e consumir bens materiais, de ser eclético, competitivo, criativo, autônomo, etc.

Com a mudança da sociedade houve, também, a mudança na visão da avaliação, e, 

segundo Fernandes (2009), ao longo dos últimos cem anos Guba e Lincoln distinguiram 

quatro gerações de avaliação que foram baseadas na evolução dos significados que estas 

foram tendo ao longo dos contextos históricos e sociais. Esses autores “[...] consideram 

ainda que, ao longo dos tempos, as conceitualizações de avaliação se tornaram mais 

complexas e sofisticadas” (FERNANDES, 2009, p. 44). Para Guba e Lincoln (2011), as 

quatro gerações de avaliação são:

- avaliação como medida (1900 - 1930);

- avaliação como descrição (1930 - 1958);

- avaliação como juízo de valor (1958 -1972);

- avaliação como negociação e construção (1972 até hoje).

As três primeiras gerações têm por base sistemas fechados, com ênfase no controle, já a 

quarta geração expressa um sistema aberto, dinâmico e interativo, com ênfase na 

delegação/partilha de responsabilidades, que dá ao aluno a oportunidade de crescimento e 

transformação.

A seguir, serão descritas sucintamente estas quatro gerações identificadas e discutidas no 

trabalho de Guba e Lincoln (2011).

a) Avaliação como medida (1900 - 1930)

Nesta primeira geração, avaliação e medida eram sinônimos, pois os exames escolares 

eram utilizados para avaliar se “[...] os alunos haviam conseguido ‘dominar’ o conteúdo de 

diversos cursos ou assuntos [...]’, para isso os alunos deveriam “[...] regurgitar esses ‘fatos” 

em exames, que eram, em essência, testes de memória” (GUBA e LINCOLN, 2011, p. 28).

A ideia principal era de que “[...] a avaliação era uma questão essencialmente técnica que, 

por meio de testes bem construídos, permitia medir com rigor e isenção as aprendizagens 

escolares dos alunos” (FERNANDES, 2009, p. 44). Esta concepção teve sua origem nos 

testes destinados a medir a inteligência e as aptidões, base dos atuais testes de Ql 

(quociente de inteligência), que foram criados na França por Alfred Binet e Théodore Simon, 

em 1905.

Os testes de Ql, considerados “técnicas novas de medida”, foram amplamente utilizados nas 

escolas americanas, no final do século XIX e início do século XX. Em 1914, estes testes 

foram utilizados para selecionar pessoal (líderes militares) para compor o grupo alfa do
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exército americano para a primeira Guerra Mundial, com, aproximadamente, 2 milhões de 

homens. A aplicação dessas técnicas de medidas para seleção de pessoal fortaleceu o 

interesse das empresas e indústrias em aperfeiçoar a produção de bens e serviços, o que 

proporcionou investimentos pesados nessa área de pesquisa. Esse foi outro grande fator 

contextual para a consolidação dessa geração de avaliação. “Todas estas influências 

acabaram provocando uma notável proliferação dos testes escolares durante as décadas de 

1920 a 1930” (GUBA e LINCOLN, 2011, p. 32).

Outro fator que influenciou a utilização de teste para fins educativos nessa geração foi o 

movimento da gestão científica na economia, que teve em Frederick Taylor seu principal 

teórico e tinha como objetivo tornar o trabalho humano mais eficiente, eficaz e produtivo.

Na verdade, as concepções essenciais do taylorismo foram rapidamente 
adotadas pelos sistemas educacionais que, para muitos educadores e 
responsáveis políticos, passaram a ser vistos como análogos às 
organizações empresariais. Ora, os testes acabavam por ter um papel 
determinante para verificar, para medir, se os sistemas educacionais 
produziam bons produtos a partir da matéria-prima disponível - os alunos 
(FERNANDES, 2009, p. 46).

Essa primeira geração foi influenciada pela necessidade de afirmação e obtenção de 

credibilidade dos estudos sociais e humanos que começavam a ser realizados e que eram 

pressionados a seguir os métodos matemáticos e científicos que tinham significante sucesso 

junto ao meio acadêmico e científico. Para isso, foram adotados “[...] testes e outros 

instrumentos destinados a medir aptidões ou aprendizagens humanas, permitindo 

quantificá-las, compará-las ou ordená-las em uma escala.” sendo possível, então, trabalhar 

matematicamente seus resultados. “Essa quantificação das aprendizagens, das aptidões ou 

das inteligências dos alunos permitia seguir o modelo científico e obter a credibilidade que 

se pretendia para os estudos sociais e humanos” (FERNANDES, 2009, p. 45).

As concepções desta geração, de que a avalição e medida são sinônimos, ainda influenciam 

os sistemas educacionais atuais, nos quais um ou mais testes são realizados e seus 

resultados servem para classificar os alunos.

Segundo Fernandes (2009, p. 46), esta geração tem como princípios as seguintes 

características:

• classificar, selecionar e certificar são as funções da avaliação por 
excelência;

• os conhecimentos são o único objeto de avaliação;

• os alunos não participam no processo de avaliação;

• a avaliação é, em geral, descontextualizada;

• privilegia-se a quantificação de resultados em busca da objetividade e 
procurando garantir a neutralidade do professor (avaliador); e
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• a avaliação é referida a uma norma ou padrão (por exemplo, a média) e, 
por isso, os resultados de cada são comparados com os de outros 
grupos de alunos.

b) Avaliação como descrição (1930 -1958)

A segunda geração, a avalição como descrição, surge após a primeira Guerra Mundial 

quando novas pesquisas são incentivadas pelo governo com ênfase na necessidade da 

revisão do currículo escolar e na busca da melhoria no desempenho escolar. Ela procurou 

superar algumas das limitações detectadas nas avaliações da geração anterior, sendo que 

uma destas limitações é o fato de os conhecimentos serem os únicos objetos de avaliação 

dos alunos, e estes resultados os únicos fatores considerados no processo. Essa geração 

ficou conhecida como a geração da descrição, segundo Guba e Lincoln (2011), por ter os 

avaliadores como principal meta, e a descrição de padrões de pontos fortes e pontos fracos 

perante os objetivos educacionais previamente definidos.

Nesta geração, os objetivos educacionais precisavam ser avaliados constantemente pela 

escola e pelo sistema educacional com a finalidade de identificar se a escola estava 

conseguindo, de forma eficiente e eficaz atender os objetivos que eram definidos pela 

necessidade da economia e, portanto, do mercado. É nesse contexto que surge a avaliação 

com total preocupação com os resultados (produto), com o grau de cumprimento dos

objetivos previamente planejados para o programa e com a análise de custo-benefício. “[...]

Um processo que hoje chamaríamos de avaliação formativa, com exceção de que os 

resultados só podiam ser obtidos depois, e não durante um determinado teste” (GUBA e 

LINCOLN, 2011, p. 35).

Aqui, “[...] a medida deixou de ser sinônimo de avaliação” (FERNANDES, 2009, p. 47) e 

passou a ser um dos meios a seu serviço, o que fez com que muitas das perspectivas 

anteriores fossem mantidas presente nesta geração.

[...] Ralph Tyler, um pesquisador e avaliador norte-americano, é 
mencionado como personagem de grande influência nessa geração, pois foi 
ele quem, pela primeira vez, se referiu à necessidade de se formularem 
objetivos para que se pudesse definir mais concretamente o que se estava 
avaliando [...] (FERNANDES, 2009, p. 47).

Tyler escolheu a expressão “avaliação educacional” para designar o processo no qual eram 

avaliados o cumprimento ou não dos objetivos educacionais definidos nos currículos 

escolares. Ele ficou conhecido como o pai da avaliação educacional e sua influência “[...] é 

visível em muitas das avaliações que se desenvolvem nos sistemas educativos atuais” 

(FERNANDES, 2009, p. 47).
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A principal diferença entre a primeira e a segunda geração descritas aqui está “[...] no fato 

de se formularem objetivos comportamentais e de se verificar se eles são ou não atingidos 

pelos alunos [...]” (FERNANDES, 2009, p. 48). Para Guba e Lincoln (2011), aqui se pode 

pensar em uma ação incipiente da função reguladora da avaliação, hoje defendida por 

vários autores como Perrenoud (1999), Allal (1986) e Fernandes (2009). Nesta geração, 

todas as características da geração anterior foram mantidas.

c) Avaliação como juízo de valor (1958 -1972)

A terceira geração não nega à segunda, ela acrescenta a dimensão do julgamento e 

enfatiza a necessidade de um especialista em avaliação. Aqui, “[...] a avaliação se 

caracterizou por iniciativas que visavam a alcançar juízos de valor e na qual o avaliador 

assumiu o papel de julgador, mantendo igualmente as funções técnicas e descritivas 

anteriores” (GUBA e LINCOLN, 2011, p. 37). A descrição e o julgamento são essenciais -  

são dois atos básicos da avaliação; entretanto, a avaliação realizada pelo professor não é a 

mesma realizada pelo especialista em avaliação. O especialista em avaliação descreve os 

objetivos, as aptidões, o ambiente, os resultados, julga-os e os classifica conforme o mérito. 

Como a anterior, surgiu com o objetivo de suprir as falhas e os pontos fracos da geração 

anterior. Ela foi denominada por Guba e Lincoln (1989) como a geração de formulação de 

juízos de valor sobre as aprendizagens do sistema educacional.

Nesta geração os avaliadores deveriam, além de manter as funções técnicas e descritivas 

das gerações anteriores, passar a desempenhar o papel de juizes. Inicialmente, houve 

reação por parte dos professores quanto a esta função, mas, ao final da década de 1960, 

“[...] todas as abordagens de avaliação, independentemente das suas diferenças, estavam 

de acordo nesse ponto” (FERNANDES, 2009, p. 48).

Durante esta geração houve grandes desenvolvimentos e reformas educacionais orientadas, 

principalmente, para o ensino da Matemática e das Ciências com vistas a alcançar a 

qualidade na educação para garantir o desenvolvimento científico e tecnológico dos países. 

Nela houve ampliação dos horizontes da avaliação, que se tornou mais sofisticada do ponto 

de vista teórico.

Nesta época, surgem trabalhos de vários pesquisadores na área de avaliação. Michael 

Scriven, em 1967, apresenta a distinção entre avaliação somativa e formativa. Segundo 

Fernandes (2009, p. 49), a primeira está “[...] mais associada à prestação de contas, à 

certificação e à seleção [...]” e a segunda está “[...] mais associada ao desenvolvimento, à 

melhoria das aprendizagens e à regulação dos processos de ensino e de aprendizagem
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Nesta fase, Bloom, Hasting e Madeus, em 1971, apresentam “[...] um conjunto de 

perspectivas sobre a organização do ensino e sobre a avaliação das aprendizagens” 

(FERNANDES, 2009, p. 49). Para eles, “[...] a avaliação formativa tinha um papel crucial nas 

ações didáticas que o professor deveria empreender como resultado das eventuais 

dificuldades de aprendizagem dos alunos” (FERNANDES, 2009, p. 49).

Segundo Fernandes (2009, p. 50), nesta geração, também conhecida como a geração da 

avaliação como apreciação do mérito, surgiram ideias como:

• a avaliação deve induzir e/ou facilitar a tomada de decisões que regulem 
o ensino e as aprendizagens;

• a coleta de informação deve ir além dos resultados que os alunos obtém 
nos testes;

• a avaliação tem de envolver professores, pais, alunos e outros atores;

• os contextos de ensino e de aprendizagem devem ser tidos em conta no 
processo de avaliação; e

• a definição de critérios é essencial para que se possa apreciar o mérito e 
o valor de um dado objeto de avaliação.

Para Fernandes (2009, p. 50),

[...] a expressão concreta, nas salas de aula e nas escolas, dessas ideias 
era (ainda é?) praticamente inexistente. Elas existiam fundamentalmente no 
nível de recomendações decorrentes de elaborações teóricas em que se 
evidenciavam a complexidade dos processos de ensino e de aprendizagem 
e a necessidade de encontrar uma avaliação que fosse congruente com 
essa mesma complexidade.

A terceira geração tem alguns autores que estão pautados, teoricamente, nela e que são 

constantemente utilizados nas discussões sobre avaliação, dentre os quais podem ser 

citados Cipriano Luckesi e Philippe Perrenoud.

Para Luckesi (2011b, p. 104), a “[...] avaliação é um juízo de qualidade sobre dados 

relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão [...]” e acrescenta que a avaliação 

apresenta três variáveis fundamentais para que o ato de avaliar cumpra o seu papel: em 

primeiro lugar, é um juízo de qualidade, que significa uma afirmação qualitativa sobre um 

dado objeto, a partir de critérios pré-estabelecidos; em segundo lugar, têm-se os dados 

relevantes da realidade, sendo que esse julgamento se faz com base nos caracteres 

relevantes da realidade (do objeto da avaliação); em terceiro lugar, tem-se a tomada de 

decisão, na qual a avaliação conduz a uma tomada de decisão, sendo que este é o 

componente que coloca mais poder na mão do professor.

Para Perrenoud (1999, p. 57), a avaliação escolar continua sendo um processo 

tradicionalmente associado à criação de hierarquias de excelência, promovendo escala de 

classificação e certificação de aquisições para o mercado de trabalho. Para ele,
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[...] a avaliação é sempre muito mais do que uma medida. É uma 
representação, construída por alguém, do valor escolar ou intelectual de
outro indivíduo [...]. Dizer que a avaliação se inscreve em uma relação
social é uma maneira de dizer que não se pode abstrair o conjunto dos
vínculos que existem entre o avaliador e o avaliado e, através deles, entre 
seus respectivos grupos de pertencimento.

d) Avaliação como negociação e construção (1972 até hoje)

As três gerações anteriores apresentam-se “[...] dependentes de modelos teóricos que se 

adaptam com muita dificuldade aos currículos atuais, às novas visões sobre as 

aprendizagens e às exigências de democratização efetiva de sistemas complexos e cultural 

e socialmente tão diversos” (FERNANDES, 2009, p. 52). Estas gerações estão mais

orientadas para a classificação e certificação do que para a regulação e a melhoria da

aprendizagem.

Em função das limitações das gerações citadas anteriormente, Guba e Lincoln (2011) 

propõem “[...] uma quarta geração de avaliação que constitui uma verdadeira ruptura 

epistemológica com as anteriores [...]” (FERNANDES, 2009, p. 53), mas estes autores estão 

cientes de que esta não se encontra isenta de dificuldades e limitações.

Ela surgiu na década de 90, potencializada pelas tecnologias de informação e comunicação, 

que valoriza o diálogo e possibilita a participação coletiva entre os sujeitos na construção do 

conhecimento. Essa geração envolve uma visão crítica do processo de avaliação tendo a 

negociação como elemento essencial, na tentativa de integrar as dimensões técnicas, 

políticas, socioculturais e contextuais.

Fernandes (2009, p. 53) afirma que existe certa complexidade associada à prática social da 

avaliação e se questiona

[...] se os sistemas educativos e, mais concreta mente, as pessoas que neles 
trabalham, aguentam certo tipo de modificações ou rupturas radicais no que 
se refere à avaliação das aprendizagens ou em relação à outra matéria 
qualquer.

Esta geração tem como característica estabelecer, inicialmente, quaisquer parâmetros ou 

enquadramentos, que serão “[...] determinados e definidos por um processo negociado e 

interativo com aqueles que, de algum modo, estão envolvidos na avaliação [...]” 

(FERNANDES, 2009, p. 55), processo este que foi designado por Guba e Lincoln (2011) 

como avaliação receptiva ou responsiva. Nela, a “negociação” coloca o diálogo como 

método de ensino, no qual o educador e os educandos se posicionam como sujeitos do ato 

de conhecimento e são corresponsáveis pelo acordo das práticas avaliativas. Essa geração 

é a que mais se aproxima de uma perspectiva construtivista da educação, em que a prática
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educativa é vista como ato político de conscientização e transformação da própria realidade. 

Nesse sentido, ela tem uma relação direta com a realidade do aprendiz, ou seja, o conteúdo 

de ensino é visto como “temas geradores” que são extraídos da problematização da prática 

de vida cotidiana dos aprendizes (FERNANDES, 2009).

Para Fernandes (2009, p. 55-56), esta geração possui um conjunto de princípios, ideias e 

concepções que serão listadas a seguir:

1. os professores devem partilhar o poder de avaliar com os alunos e outros 
atores e devem utilizar uma variedade de estratégias, técnicas e 
instrumentos de avaliação;

2. a avaliação deve estar integrada no processo de ensino e aprendizagem;

3. a avaliação formativa deve ser a modalidade privilegiada de avaliação 
com a função principal de melhorar e de regular as aprendizagens;

4. o feedback, nas suas mais variadas formas, frequências e distribuições, é 
um processo indispensável para que a avaliação se integre plenamente no 
processo de ensino-aprendizagem;

5. a avaliação deve servir mais para ajudar as pessoas a desenvolver suas 
aprendizagens do que para julgá-las ou classificá-las em uma escala;

6. a avaliação é uma construção social em que são levados em conta os 
contextos, a negociação, o envolvimento dos participantes, a construção 
social do conhecimento e os processos cognitivos, sociais e culturais na 
sala de aula; e

7. a avaliação deve empregar métodos predominantemente qualitativos, não 
se excluindo o uso de métodos quantitativos.

Baseado nas principais características de cada geração observa-se uma evolução nos seus 

conceitos que vai envolvendo, gradativamente, novos elementos ou até mesmo 

redimensionando aspectos relacionados à dimensão política e prática da avaliação da 

aprendizagem, buscando o aprimoramento da própria práxis avaliativa e suas finalidades 

educacionais. As características específicas de cada geração estão associadas a momentos 

sociais, históricos, econômicos, culturais e pedagógicos que fazem parte de um processo 

dinâmico e em permanente transformação, compondo elementos essenciais da própria 

natureza da avaliação.

2.4 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ENTRE DOIS PARADIGMAS

Cada vez mais, grupos de educadores estão preocupados com o tema “Avaliação da 

Aprendizagem”, bem como com suas práticas nas escolas e nas universidades, e reúnem- 

se para discuti-lo, por não estarem mais satisfeitos em repetir os métodos tradicionais, e,
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passam, então, a contestá-los quanto aos seus aspectos sociais e políticos. Esse é um tema 

polêmico que pode ser analisado por diversas perspectivas.

2.4.1 Resgate Histórico da Avalição da Aprendizagem no Brasil

No Brasil, o termo avaliação da aprendizagem passou a ser utilizado somente no final da 

década de 1960 e início da década de 1970, ou seja, há apenas um pouco mais de quarenta 

anos este tema e esta prática escolar passaram a ser tratadas. Isso se deu a partir da 

proposta do americano Ralph Tyler, a qual foi amplamente divulgada e serviu de referencial 

teórico para os cursos de formação de professores, e que, até hoje, causa uma grande e 

duradoura repercussão nos meios educacionais. No enfoque avaliativo desse teórico,

[...] os objetivos educacionais são essencialmente a mudança em seres 
humanos -  em outras palavras, como os objetivos visados consistem em 
produzir certas modificações desejáveis nos padrões de comportamento do 
estudante -  a avaliação é o processo mediante no qual se determina o grau 
em que essas mudanças de comportamento estão realmente ocorrendo 
(TYLER, 1983, p. 99).

A avaliação é um processo destinado a verificar o grau em que mudanças 
comportamentais estão ocorrendo [...] e deve julgar o comportamento dos 
alunos, pois o que se pretende em educação é justamente modificar tais 
comportamentos (TYLER, 1949, p. 106).

O enfoque de Tyler sobre avaliação é comportamentalista e resume o processo avaliativo à 

verificação, previamente delineada pelo professor, de mudanças ocorridas no estudante. 

Este enfoque foi criticado por muitos outros teóricos que, até hoje, não conseguiram 

derrubar esta concepção, que se encontra fortemente enraizado na ação das escolas e 

universidades, em documentos de órgão oficiais da educação e em publicações na área da 

avaliação. Propostas que surgiram posteriormente, como as de Benjamin Bloom, perpetuam 

o pensamento positivista de Tyler (HOFFMANN, 2009a).

Anteriormente, os educadores brasileiros falavam de exames escolares. Segundo Luckesi 

(2011b, p. 29),

[...] a LDB, de 1961, ainda contém um capítulo sobre os exames escolares e 
a Lei n. 5.692/71, que redefiniu o sistema de ensino no país, em 1971, 
deixou de utilizar a expressão “exames escolares” e passou a usar a 
expressão “aferição do aproveitamento escolar”, mas ainda não se serviu 
dos termos “avaliação da aprendizagem”. Somente a LDB, de 1996, se 
serviu dessa expressão no corpo legislativo. [...]

Ou, seja a legislação educacional brasileira conseguiu assimilar as novas proposições, 

porém, a maioria das práticas escolares ainda está longe de fazê-lo. Nas escolas 

brasileiras, sejam públicas ou privadas, assim como nos mais diversos níveis e
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modalidades, a prática dos exames escolares é muito mais utilizada do que a avaliação da 

aprendizagem.

Este resquício da prática dos exames pode ser notado no Decreto n° 5622, de 19 de 

Dezembro de 2005, que, em seu artigo 4o, afirma que a avaliação do desempenho dos 

estudantes se dará por meio de atividades programadas e exames presenciais, como visto a 

seguir (BRASIL, 2005, p. 2):

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

I - cumprimento das atividades programadas; e

II - realização de exames presenciais.

Por isso, como afirma Luckesi (2011b, p. 30), aprender a avaliar “[...] significa aprender os 

conceitos teóricos sobre a avaliação, mas, concomitantemente a isso, aprender a praticar a 

avaliação, traduzindo-a em atos do cotidiano. Aprender conceitos é fácil, o difícil mesmo é 

passar da compreensão para a prática”. Em síntese, aprender a avaliar a aprendizagem é 

uma tarefa que está posta diante de todos nos educadores.

Até os anos 70, o critério de avalição que prevalecia no Brasil era o de atribuição de graus 

numéricos, ou seja, notas de 1 a 10 ou de 1 a 100, dados indiscriminadamente a vários 

aspectos relacionados à vida do aluno na escola. Neste contesto, atribuía-se nota a 

aspectos atitudinais ou a tarefas que não admitem escores precisos, tais como: redação, 

desenho, monografias, etc. Para muitos educadores “tudo pode ser medido”, mas esses não 

se dão conta de que muitas notas são atribuídas de forma arbitrária por intermédio de 

critérios individuais vagos e confusos, ou precisos demais para determinadas situações 

(HOFFMANN, 2009a).

A partir dos anos 70, muitas escolas passaram a usar conceitos para avaliar seus alunos por 

influência do movimento Escolanovismo, que tinha como foco duas mudanças principais: 

primeiro, minimizar o privilégio a escores finais obtidos em provas periódicas; e segundo, 

analisar os aspectos afetivos e psicomotores ao lado dos aspectos cognitivos que eram, 

antes, exclusivamente privilegiados (HOFFMANN, 2009a). Ainda segundo Hoffmann,

[...] a adoção de conceitos nas escolas e universidades alcançou alguns 
resultados, de fato significativos, em termos de oposição estabelecida em 
relação ao privilégio da mensuração. Muitos professores e muitas 
instituições perseguem até hoje tais propósitos, desvinculando-se das 
classificações dos alunos exclusivamente através dos escores dos testes 
(HOFFMANN, 2009a, p. 44).

Mas em muitas escolas o uso do conceito foi baseado na decodificação de escalas 

numéricas, o que não gerou ganho significativo ao processo de avaliação. Para Hoffmann, 

isto se deve,
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[...] às práticas rotineiras de avaliação, à superficialidade teórica no 
tratamento dessas questões e às críticas de subjetividade possível inerente 
ao próprio processo, provocando, na maioria das escolas, o retorno ao uso 
das notas nos sistemas de classificação de estudantes (HOFFMANN, 
2009a, p. 44).

Hoffmann (2009a) acredita que, devida à complexidade da tarefa avaliativa, a adoção de 

conceitos significa uma maior amplitude em termos de representação, o que evita o estigma 

da precisão e da arbitrariedade decorrente do uso abusivo das notas.

Hoje, quando se fala em avaliação, o foco costuma estar nos instrumentos e nos critérios de 

análise utilizados para exaltar a tarefa de julgador, reduzindo o processo de avaliação às 

suas ferramentas. Isto está posto no próprio planejamento do ensino, que estabelece, no 

seu início, objetivos, na maioria das vezes, relacionados estreitamente aos itens do 

conteúdo programático (HOFFMANN, 2009a). Hoffman afirma que o teste é 

fundamentalmente um instrumento de questionamento sobre as percepções do mundo, 

avanços ou incompreensões, e

[...] não se resume à sua aplicação, ao seu resultado, mas à utilização como 
fundamentação para nossa ação educativa. Em um procedimento 
investigativo como ponto de partida para o “ir além” no acompanhamento do 
processo de construção do conhecimento (HOFFMANN, 2009a, p. 48).

A avaliação, numa perspectiva de educação libertadora, é importante quando está ligada ao 

processo de investigação, problematização e, principalmente, de ampliação de perspectivas. 

Para a realização de uma avaliação construtivista e libertadora é necessário que haja um 

processo dialógico e cooperativo, no qual educandos e educadores aprendam sobre si 

mesmos no ato próprio da avalição (HOFFMAN, 2009a).

2.4.2 Visão Classificatória da Avaliação da Aprendizagem

Em suas investigações, Hoffman (2009a, 2009b, 2009c, 1994) constatou que existe muita 

contradição entre o discurso e a prática de alguns educadores, que a partir de suas histórias 

de vida, como alunos e professores, refletem em sua vida profissional as ações 

classificatórias e autoritárias já vividas. Assim, a avaliação como ação classificatória gera 

descontinuidade, segmentação e divisão do conhecimento, o que impede que professores e 

alunos estabeleçam uma relação de interação a partir da reflexão conjunta e do 

questionamento sobre hipóteses formuladas pelo educando em sua descoberta do mundo. 

E então, ambos perdem, e a avaliação é descaracterizada de seu significado básico de 

investigação e dinamização do processo de aquisição do conhecimento (HOFFMANN, 

2009a).
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A história da avaliação vem perpetuando o mito e os fantasmas do controle e do 

autoritarismo, sendo que estas ações, exercidas pela maioria, “encontram explicação na sua 

concepção de avaliação como julgamento de resultados, reflexo do modelo de avaliação 

vivenciado enquanto educando e dos pressupostos teóricos que embasaram seu curso de 

formação” (HOFFMANN, 2009a, p. 23). Ainda hoje docentes repetem com os seus alunos o 

que ocorreu com eles, sem se questionarem se o que aconteceu foi ou não adequado. 

Sobre isso Luckesi (2011b, p. 30) afirma que

[...] simplesmente repetimos esse modo de agir. Não agimos dessa forma 
por um desvio ético e de conduta, mas simplesmente agimos dessa forma 
pelo senso comum, adquirido ao longo de nossa vivência. Como estudantes 
fomos examinados, agora examinamos.

A avaliação, ao longo do tempo, tem se caracterizado como disciplinadora, punitiva e 

discriminatória, e isso se deve, essencialmente, pela ação corretiva do professor e pelos 

resultados que ele emite a partir de sua correção (HOFFMANN, 2009b).

A tradição avaliadora tem se centrado exclusivamente nos resultados obtidos pelos alunos, 

sendo que esses fundamentam a decisão sobre aprovação e reprovação baseada nas notas 

atribuídas a testes, que, muitas vezes, têm por base exigências de memorização e 

reprodução de dados, sem interpretação de suas respostas, com base em uma visão de 

conhecimento positivista e uma concepção de avaliação sentenciva.

Nas escolas, muito dos problemas enfrentados com relação a esse tema se deve aos 

“hábitos e costumes acumulados de uma tradição escolar, cuja função básica foi seletiva e 

propedêutica” (ZABALA, 2007, p. 197). Os professores, as administrações escolares, os 

pais e os alunos veem a avaliação simplesmente “como um instrumento sancionador e 

qualificador, cujo sujeito da avaliação é o aluno, e somente o aluno, e o objetivo da 

avaliação são as aprendizagens realizadas segundo certos objetivos mínimos para todos” 

(ZABALA, 2010, p. 195). “Frequentemente o termo avaliação é associado a outros como 

exame, nota, sucesso e fracasso, promoção e repetência” (HAYDT, 2008, p. 7). “O 

educando não vem para a escola para ser submetido a um processo seletivo, mas sim para 

aprender [...]” (LUCKESI, 2011b, p. 29).

Afirma Hoffmann que ”os educadores percebem a ação de educar e a ação de avaliar como 

dois momentos distintos e não relacionados. E exercem essas ações de formas 

diferenciadas” (HOFFMANN, 2009a, p. 15). A divisão entre educação e avaliação é uma 

grande mentira, que vem se transformando em uma prática educativa perigosa, que deve 

ser evitada pela reflexão do real papel da avaliação no processo ensino-aprendizagem. 

Estas práticas precisam ser desestabilizadas a partir de uma tomada de consciência coletiva 

sobre o seu significado.
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“O educador ou a educadora crítica, exigente, coerente, no exercício de sua reflexão sobre a

prática educativa ou no exercício da própria prática, sempre a entende em sua totalidade”

(FREIRE, 2011b, p. 151), não podendo, então, excluir a avaliação do processo ensino- 

aprendizagem. Para muitos educadores, a avaliação nos moldes postos atualmente é um 

ato penoso de julgamento de resultados, resumindo-a a questão da aprovação ou da

reprovação, que pode obstaculizar o projeto de vida de adolescentes baseado em décimos

ou centésimos, relegando a último plano os sérios problemas de aprendizagem.

Os sistemas de avaliação pedagógica de alunos e de professores vêm se 
assumindo cada vez mais como discursos verticais, de cima para baixo, 
mas insistindo em passar por democráticos. A questão que se coloca a nós, 
enquanto professores e alunos críticos e amorosos da liberdade, não é, 
naturalmente, ficar contra a avaliação, de resto necessária, mas resistir aos 
métodos silenciadores com que ela vem sendo às vezes realizada. A 
questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática 
da avaliação enquanto instrumento de apreciação do que fazer de sujeitos 
críticos a serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. 
Avaliação em que se estimule o falar a como caminho do falar com 
(FREIRE, 2011a, p. 113-114).

Mas, em contrapartida, a escola tem a responsabilidade pela aprendizagem do aluno, e não 

pode se furtar a esta, realizando avaliações benevolentes baseadas somente no 

comportamento dos alunos como forma de esconder os problemas reais de aprendizagem, 

e, negando a este aluno a oportunidade de “aprimorar suas hipóteses, reorganizar o seu 

saber e alcançar, de fato, saberes superiores” (HOFFMANN, 2009a, p. 63).

Para muitos educadores, a avaliação se reduz á prática de registrar resultados acerca do 

desempenho do aluno em um determinado período letivo, e deve ser feita da forma mais 

“eficaz” para evitar conflitos entre professores e alunos. Ela impõe aos alunos imperativos 

categóricos que limitam o desenvolvimento de sua autonomia moral e intelectual 

(HOFFMANN, 2009a).

Essa visão da avaliação é contrária às concepções pedagógicas que norteiam a educação a 

distância e o projeto de curso da PIE, que têm como um de seus princípios a autonomia dos 

estudantes e o autogerenciamento da sua aprendizagem. No projeto pedagógico da PIE

(IFES, 2009a, p. 41-42) está posto que

[...] a avaliação só terá sentido no Curso se servir para reorientar o aprendiz 
no desenvolvimento das aprendizagens e aos professores, no 
replanejamento de suas atividades. Não pode ser, pois, meramente 
classificatória, mas uma ferramenta construtiva, que promova melhorias e
inovações, com vistas ao aperfeiçoamento da aprendizagem dos
estudantes. O processo de avaliação deve garantir aos estudantes meios 
que lhes permitam sanar dificuldades evidenciadas e realizar as 
aprendizagens em níveis crescentes de desenvolvimento.
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2.4.3 Uma Nova Concepção da Avaliação da Aprendizagem

Vários pesquisadores defendem uma nova perspectiva para a avaliação da aprendizagem 

que se opõe

[...] ao modelo do "transmitir-verificar-registrar" e evoluir no sentido de uma 
ação avaliativa reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, 
elucidar, favorecer a troca de ideias entre e com seus alunos, num 
movimento de superação do saber transmitido a uma produção de saber 
enriquecido, construído a partir da compreensão dos fenômenos estudados 
(HOFFMAN, 1994, p. 51).

Para Hoffmann, essa nova avaliação tem o sentido “[...] de encaminhamento (tomar 

providência) e não de constatação” (HOFFMANN, 2009b, p. 102), ou seja, “[...] a avaliação é 

‘movimento’, é ação e reflexão” (HOFFMANN 2009a, pg. 52). Para Ela, a avaliação é 

essencial à educação, e é inerente e indissociável enquanto concebida como 

problematização, questionamento e reflexão sobre a ação. “[...] Um professor que não avalia 

constantemente a ação educativa, no sentido indagativo, investigativo do termo, instala sua 

docência em verdades absolutas, pré-moldadas e terminais” (HOFFMANN, 2009a, p. 15).

Nessa concepção, Hoffmann (2009a, p. 93) afirma que, na avaliação, “[...] o ‘como fazer’ é 

decorrente do ‘por que fazer’. Então, a pergunta fundamental é: ‘Por que avaliamos? ’ ou ‘A 

serviço de quem avaliamos?”’. Então, “se a resposta a essa questão não tiver como foco o 

educando enquanto ser social e político, sujeito do seu próprio desenvolvimento, de nada 

valerão as inovações que vierem a ser introduzidas”.

Uma vez que a avaliação da aprendizagem escolar só adquire

[...] sentido na medida em que se articula com o projeto pedagógico e com 
seu conseqüente projeto de ensino. A avaliação, tanto no geral quanto no 
caso especifico, da aprendizagem, não possui uma finalidade em si, ele 
subsidia um curso de ação que visa construir um resultado previamente 
definido (LUCKESI, 2011b, p. 45).

E deve ser compreendida como um “[...] ato de investigar a qualidade do seu objeto de 

estudo e, se necessário, intervir no processo de aprendizagem, tendo como suporte o 

ensino, na perspectiva de construir os resultados desejados.” (LUCKESI, 2011a, p. 150).

Mas, para que isso ocorra, é preciso que haja uma mudança na forma como os educadores 

percebem a avaliação, permitindo-lhes observar e investigar como o educando se posiciona 

diante do mundo ao construir suas verdades. Neste contexto, avaliar é gerar oportunidade 

ao educando de fazer uma autorreflexão sobre o seu aprendizado com acompanhamento 

constante do educador, que o incitará com novas questões a partir das respostas 

formuladas.
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Há muito tempo, já vem sendo proposto pela literatura pedagógica, nas reformas 

educacionais e por educadores mais modernos, uma nova visão na qual são propostas 

novas “formas de entender a avaliação que não se limitam à valoração dos resultados 

obtidos pelos Alunos” (ZABALA, 2010, p. 195). As definições mais habituais que se têm de 

avaliação, segundo Zabala (2010, p. 196), nos

[...] remetem a um todo indiferenciado, que inclui processos individuais e 
grupais, o aluno ou a aluna e os professores. Esse ponto de vista é 
plenamente justificável, já que os processos que têm lugar na aula são 
processos globais em que é difícil, e certamente desnecessário, separar 
claramente os diferentes elementos que os compõe.

A avaliação como parte integrante do processo ensino-aprendizagem não pode ser 

prioritariamente entendida como uma função sancionadora, que consiste em promover e 

selecionar apenas os mais aptos; deve, sim, ser entendida como uma função social 

preocupada com a formação integral dos alunos, que é a finalidade principal do ensino, com 

o objetivo de desenvolver todas as suas capacidades não apenas as cognitivas (ZABALA, 

2010). Quando a avaliação é vista sobre esse novo ângulo, muitos de seus pressupostos 

mudam.

A aprendizagem, assim, passa a ser compreendida como “[...] um processo mental e de 

atribuição de significados [...]” (FERNANDES, 2009, p. 34) pelos educandos, que se 

configuram como sujeitos ativos na construção de suas aprendizagens. Isso, contudo, não 

exime o papel insubstituível do educador no acompanhamento e intervenção pedagógica, 

desafiando constantemente os alunos, com o objetivo de promover seu desenvolvimento 

(HOFFMANN, 2005a).

Nessa nova perspectiva, os pressupostos da avaliação devem levar em consideração 

“conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que promovam as capacidades 

motoras, de equilíbrio e de autonomia pessoal, de relação interpessoal e de inserção social” 

(ZABALA, 2010, p. 197). Nesse caso, esses pressupostos devem mudar, visto que o ponto 

de vista agora não é mais seletivo, e sim centrado nas possibilidades pessoais que cada 

aluno pode alcançar visando o máximo desenvolvimento de todas as suas capacidades. 

Para se alcançar esse objetivo devem ser produzidas mudanças “nos conteúdos da 

avaliação e no caráter e forma das informações, que devem proporcionar o conhecimento 

que se tem das aprendizagens realizadas, considerando as capacidades previstas” 

(ZABALA, 2010, p. 198).

Segundo Hoffmann (2009a, p. 19), para que se possa avaliar usando esta nova perspectiva 

exigisse do professor:

[...] o aprofundamento em teorias do conhecimento. Exige uma visão, ao 
mesmo tempo, ampla e detalhada de sua disciplina. Fundamentos teóricos
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que lhe permitam estabelecer conexões entre as hipóteses formuladas pelo 
aluno e a base científica do conhecimento. Visão esta que lhe permite 
vislumbrar novas questões e possibilidades de investigação a serem 
sugeridas para o educando e a partir das quais se dará a continuidade e o 
aprofundamento de cada área do conhecimento.

Essa mudança de atitude do professor é corroborada por Perrenoud (1999, p. 18) quando

afirma que há a necessidade de “[...] mutação da profissão de professor: outrora

dispensador de aulas e de lições, o professor se torna o criador de situações de

aprendizagem ‘portadoras de sentido e de regulação’”.

Luckesi (2011b), também, contribui nesse sentido ao afirmar que um docente preocupado 

com sua prática voltada para a transformação, deverá assumir uma educação voltada para 

uma ação consciente e baseada na reflexão. E,

[...] para aprender -  e efetivamente praticar -  a avaliação da aprendizagem, 
necessitaremos fazer uma ‘desconstrução’ (usando um termo da moda) de 
nossas crenças mais arraigadas e de nossos hábitos de ações;
necessitaremos de transitar do senso comum para o senso crítico nesse 
âmbito de conhecimento (LUKESI, 2011a, p. 178).

A avaliação neste contexto deixa de ser o término do processo de aprendizagem, e passa a

ser um processo de busca incessante da compreensão das dificuldades do educando e

dinamizador de novas oportunidades de conhecimento (HOFFMANN, 2009a)

Para Hoffman (2009a, p. 57), a ação avaliativa passa pela compreensão do processo 

cognitivo e deve ser desvinculada da concepção de verificação de respostas certas ou 

erradas, encaminhando-se num sentido investigativo e reflexivo do professor sobre as 

manifestações dos alunos, e,

[...] o que interessa fundamentalmente ao educador é dinamizar
oportunidades de o aluno refletir sobre o mundo e de conduzi-los à
construção de um maior número de verdades, numa aspirai necessária de
formulação e reformulação de hipóteses [...].

A avaliação passa a ser “[...] o ato por meio do qual perguntamos ao nosso educando se

aprendeu o que ensinamos. Se o educando aprendeu, ótimo; se não, vamos ensinar de

novo, até que aprenda, pois o importante é aprender” (LUCKESI, 2011a, p. 178).

Ao longo do século XX, a avaliação da aprendizagem ganhou outros contornos, enriquecida 

pelas discussões teóricas e pelo desenvolvimento das teorias de aprendizagem. Na 

atualidade, a avaliação é vista como um processo complexo e dinâmico que se utiliza dos 

instrumentos avaliativos para levantar as informações relevantes que permitam comparar a 

situação atual do aluno aos objetivos pretendidos. Porém, não se limita a procedimentos, 

tais como constatar os erros, as dificuldades, as dúvidas e as incompreensões, ele precisa 

ter como foco a reflexão a fim de identificar as raízes dos problemas. Somente esta análise
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criteriosa permite a reorientação do percurso e a promoção de novas oportunidades de 

aprendizagens.

A avaliação, neste novo contexto, é considerada como um processo dinâmico, aberto e 

contextualizado, que se desenvolve ao longo de um período de tempo, e não em momentos 

pontuais. Este processo compreende três etapas: a obtenção de informações; a formulação 

de juízo de valores e a tomada de decisão conforme visto na figura 7 (ARREDONDO, 2011, 

tradução nossa, p. 6).
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Figura 7 -  Etapas do processo avaliativo

Fonte: adaptado de Arredondo (2002, p. 7)

Para a obtenção de informações, aplicam-se procedimentos válidos e confiáveis para se 

obter dados e informações sistemáticas, rigorosas, relevantes e apropriadas, que 

fundamentem a consistência e segurança dos resultados da avaliação. Para a formulação 

de juízo de valores, deve-se obter dados que permitam fundamentar a análise e a valoração 

dos feitos que se pretende avaliar, para que se possa formular um juízo de valor o mais 

justo possível. Assim, a tomada de decisão deve ser feita de acordo com a valoração 

emitida sobre as informações relevantes disponíveis, para se tomar decisões que 

convenham em cada caso (ARREDONDO, tradução nossa, 2011, p. 6-7).

Para que este processo esteja a serviço desta nova concepção, a tomada de decisão deve 

ser em favor da aprendizagem, sendo a análise das informações focalizada na reflexão, na 

investigação acerca dos erros e das dificuldades apresentados pelos estudantes, visando a 

fundamentar ações favoráveis à superação dos problemas encontrados, ajudando, assim,
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os alunos a aprenderem e a se desenvolverem. Nesta perspectiva, a concepção subjacente 

evidencia contornos de uma avaliação formativa.

O resultado da evolução da avaliação de uma perspectiva classificatória para uma 

perspectiva formativa é conseguir transformar atividades avaliativas representadas por “[...] 

uma mera lista de atividades, com os perigos que estas carregam de adoção superficial, em 

atividades com uma vinculação dentro de uma lógica coerente” (BLACK e WILLIAN, 2009, 

tradução nossa, p. 9).
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2.5 AVALIAÇÃO FORMATIVA

A denominação “Avaliação da Aprendizagem” na educação é atribuída a Ralph Tyler, na 

década de 30. A partir dos anos 60, ela foi amplamente divulgada e serviu de referencial 

teórico para os cursos de formação de professores no Brasil, o que causa, até hoje, uma 

grande e duradoura repercussão nos meios educacionais (TYLER, 1983). Contribuindo com 

os pensamentos de Tyler, Michael Scriven, em 1963, em um artigo sobre a avaliação dos 

meios de ensino, complementou o conceito de “Avaliação da Aprendizagem” diferenciando o 

papel formativo do papel somativo, cunhando pela primeira vez o termo “Avaliação 

Formativa” (VILLAS BOAS, 2011).

Apesar de a avaliação formativa ter sido proposta por Scriven, há mais de 30 anos, ela 

ainda é pouco utilizada nos espaços educativos, tendo somente nos últimos anos ganhado 

mais destaque. Entretanto, na EaD, a avaliação formativa tem se mostrado uma excelente 

alternativa, visto que propicia aos professores um acompanhamento mais próximo de seus 

alunos, além de permitir que professores e alunos acompanhem o processo de ensino- 

aprendizagem (DUTRA, PASSERINO e TAROUCO, 2010). Ela é a modalidade de avaliação 

privilegiada na quarta geração da avaliação definida porGuba e Lincoln (2011).

A avaliação formativa, diferente da classificatória, não tem o objetivo de classificar ou 

selecionar alunos, pelo contrário, a avaliação é realizada com o objetivo de ajudar os alunos 

a aprenderem e a se desenvolverem (PERRENOUD, 1999). Ela fundamenta-se nos 

processos de aprendizagem, baseada em seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais, e 

tem como fundamento a aprendizagem significativa e funcional aplicada em diversos 

contextos. Hoffmann (2005, p. 37) salienta que “[...] avalia-se para formar aprendizes por 

toda a vida, para preservar e garantir a dignidade de crianças e jovens, sua segurança, sua 

liberdade, sua confiança na humanidade”.
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Nesse enfoque, o princípio fundamental é avaliar o que se ensina, sendo, então, o processo 

avaliativo parte integrante do processo ensino-aprendizagem. Pode-se, então, nesse 

contexto, falar em avaliação inicial, para avaliar e conhecer melhor o aluno visando a 

ensinar-lhe melhor os conteúdos, e, também, avaliação final, para avaliar o resultado obtido 

ao finalizar um determinado processo didático. Nesse sentido, se a avaliação contribuir para 

o desenvolvimento das habilidades e capacidades dos alunos, pode-se dizer que essa se 

transforma em uma ferramenta pedagógica, em um elemento para melhorar a aprendizagem 

e a qualidade do ensino.

Bloom et al. (1983, p. 130) conceituam avaliação formativa como sendo “[...] o uso de 

avaliação sistemática durante o processo de elaboração do programa, de ensino e de 

aprendizagem, com o propósito de aperfeiçoar quaisquer destes três processos” . Sobre 

essa concepção, existem diferenças entre os diversos autores, mas, a partir de Bloom, elas 

passaram a ter em comum a mesma essência. Todos os autores sugerem que a avaliação 

formativa ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem, é contínua, não deve ter 

característica classificatória ou certificadora e tem como base o feedback, tanto para o 

professor como para o aluno (BLOOM, HASTINGS e MADAUS, 1983; ZABALA, 2010; 

PERRENOUD, 1999).

Villas Boas (2011, p. 19) afirma que, no Brasil, somente “[...] nos últimos anos é que a 

expressão avaliação formativa se expandiu e as suas práticas começaram a adentrar as 

escolas, coincidindo com as iniciativas de democratização do acesso à educação [...]” . 

Então, nada mais justo do que expandir, ainda mais, esse conceito para a educação a 

distância.

Fernandes (2006) afirma que uma avaliação é dita realmente formativa se os alunos, por 

meio dela, consciencializarem-se das eventuais diferenças existentes entre o seu estado 

presente, relativo às aprendizagens, e o estado que se pretende alcançar, assim como o 

que estão dispostos a fazer para reduzir essas diferenças ou mesmo eliminá-las. Perrenoud 

(1999, p. 103) comunga um pouco com essa linha quando afirma que, “é formativa toda 

avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver, ou melhor, participa da 

regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo”.

A avaliação formativa exige dos professores uma profunda mudança de atitude, na qual ele 

deve passar a encarar o erro do aluno como uma fonte de informação, cuja manifestação é 

importante favorecer, e não mais como um falta passível de repreensão. Stiggins (1999) 

afirma que se deve repensar a relação entre avaliação e ensino eficaz, centrando esse novo 

olhar não sobre como se pode avaliar o desempenho do aluno, mas sobre a forma como a 

avaliação será usada na busca do sucesso do aluno, uma vez que o aluno só terá sucesso
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se quiser, e se se sentir capaz de alcançá-lo. Nessa nova concepção, a avaliação será 

usada em sala de aula não apenas como um mecanismo de classificação, mas como um 

meio de expandir a quantidade de alunos que querem ter sucesso e que se sentem capazes

de fazê-lo. Stiggins aponta a necessidade de mudança na avaliação, não quanto à forma,

mas quanto ao uso que se faz dos resultados na busca do sucesso dos alunos.

Black e Willian (2009, p. 9, tradução nossa) definem que:

[...] a prática em sala de aula é formativa na medida em que a evidência 
sobre o desempenho do aluno é estimulado, interpretados e utilizados por 
professores, alunos, ou seus pares, para tomar decisões sobre os próximos 
passos do processo ensino-aprendizagem que possam vir a ser melhor, ou 
melhor, fundamentadas, do que as decisões que teriam sido tomadas na 
ausência das evidências coletadas.

Popham (2008, p. 7, tradução nossa) define a avalição formativa como “[...] um processo 

utilizado por professores e alunos durante o trabalho pedagógico que fornece feedback para 

ajustar o ensino e a aprendizagem, em curso, para melhorar o desempenho dos resultados 

educacionais dos alunos”. Ele destaca como principais características da avaliação 

formativa:

• ser um processo, e não um teste particular;

• não ser usada somente pelos professores, mas por professores e alunos;

• ocorrer durante o trabalho pedagógico;

• fornecer feedback a alunos e professores;

• ter como função do feedback a ajuda aos professores e aos alunos na promoção de 

ajustes que irão melhorar os propósitos curriculares pretendidos.

Na visão de Popham (2008), a avaliação formativa é um conjunto de ações cuidadosamente 

planejadas que envolvem professor, alunos ou ambos. Algumas dessas ações envolvem 

procedimentos avaliativos que ocorrem no processo, mas, essas ações não são 

propriamente o processo. Ou seja,

A avaliação formativa existe para promover as aprendizagens. Isso só pode 
acontecer se o professor aprimorar o trabalho pedagógico. Portanto, um dos 
componentes dessa avaliação é a possibilidade de o professor ajustar as 
atividades que desenvolvem com seus alunos (VILLAS BOAS, 2011, p. 19).

Popham (2008) afirma que a avaliação formativa é a que ocorre normalmente em sala de 

aula, mas que nem toda avaliação que ocorre em sala de aula é formativa, retomando o seu 

ponto de vista inicial de que o que define se uma avaliação é formativa ou não é o uso que 

será feito de seus resultados. Perrenoud (1999) afirma que só é possível uma avaliação ser 

formativa na medida em que a mesma proporcione ao aluno desenvolvimento e 

aprendizado, ou seja, para que haja avaliação formativa faz-se necessária uma intenção, 

por parte do professor, e um aprendizado, por parte do aluno.
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De acordo com Zabala (2010), a concepção de avaliação formativa tem como propósito a 

modificação e a melhoria contínua do aluno avaliado; em outras palavras, sua finalidade é 

ser um instrumento capaz de informar e fazer uma valoração do processo de aprendizagem 

com o objetivo de oportunizar ao aluno, em todo momento, as propostas educacionais mais 

adequadas.

Uma abordagem avaliativa, eminentemente formativa, pressupõe observar as diferentes 

fases de uma intervenção direcionada à promoção da aprendizagem. Portanto, não se reduz 

àquela desenvolvida no decorrer do processo de ensino/aprendizagem, ou nega aquela que 

pretende assegurar sua finalização. Refere-se, sim, a uma concepção mais ampla, 

integradora das várias modalidades (ZABALA, 2010), isto é, ela caracteriza o processo 

avaliativo em sua globalidade, pois necessita estar presente em todos os momentos: antes, 

durante e depois, sempre com a finalidade de contribuir, da melhor maneira possível, para o 

desenvolvimento do aluno. A Figura 8, a seguir, esquematiza melhor esta ideia.

Figura 8 -  Momentos da avaliação
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Fonte: Adaptado de Arredondo (2011, p. 8).

a) Avaliação Inicial

A avaliação formativa vista como um processo tem a avaliação inicial como a sua primeira 

fase. Zabala (2010, p. 199) afirma que, nessa fase, o educador precisa ter resposta às 

seguintes perguntas sobre os alunos: “Que experiências tiveram? O que são capazes de 

aprender? Quais são seus interesses? Quais são seus estilos de aprendizagem?” , com o 

objetivo de conhecer o que cada um sabe, o que sabe fazer, se pode chegar a saber, se
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sabe fazer ou ser, e, se não, como aprendê-lo? A avaliação inicial pode ser entendida como 

o conhecimento do que Vygotsky (2007, p. 94) chamou de “nível de desenvolvimento real, 

isso é, o nível de desenvolvimento das funções mentais”, ou seja, aquilo que já sabemos 

sobre um determinado objeto de conhecimento.

Isso permitirá ao educador, em relação aos objetivos a serem alcançados, estabelecer os 

tipos de tarefas e atividades que serão propostas aos alunos para favorecer suas 

aprendizagens baseando-se em suas experiências anteriores. Essa proposta é, na verdade, 

uma hipótese de trabalho, pois

[...] dificilmente a resposta a nossas propostas será sempre a mesma, nem 
a que nós esperamos. A complexidade do fato educacional impede dar, 
como respostas definitivas, soluções que tiveram bom resultado 
anteriormente. Não apenas os alunos são diferentes em cada ocasião, 
como as experiências educacionais também são diferentes e não se 
repetem (ZABALA, 2010, p. 200).

b) Avaliação Reguladora ou Formativa

Como a aplicação do plano de intervenção não é algo exato, e sim uma hipóteses inicial,

será necessário que o educador, ao longo do processo de execução do planejamento,

adéque-o “às necessidades de cada aluno e às diferentes variáveis educativas: as tarefas e 

as atividades, seu conteúdo, as formas de agrupamento, os tempos, etc.” (ZABALA, 2010, p. 

200). Para isso será necessário conhecer como cada aluno aprende para que se possa 

introduzir novas atividades que gerem novos desafios com o objetivo de facilitar o processo 

ensino-aprendizagem.

Zabala (2010, p. 200) afirma que, para designar essa etapa, prefere

[...] usar o termo avaliação reguladora, já que explica melhor as 
características de adaptação e adequação. Ao mesmo tempo, esta opção 
permite reservar o termo formativo para uma determinada concepção da 
avaliação em geral, entendida como aquela que tem como propósito a 
modificação e a melhora contínua do aluno que se avalia; quer dizer, que 
entende que a finalidade da avaliação é ser um instrumento educativo que 
informa e faz uma valoração do processo de aprendizagem seguido pelo
aluno, com o objetivo de lhe oportunizar, em todo momento, as propostas
educacionais mais adequadas.

c) Avaliação Somativa ou Final Integradora

Na concepção de Zabala (2010) a avaliação final integradora objetiva validar, de forma 

sistematizada, o conhecimento e o progresso de cada aluno por intermédio da análise das 

atividades realizadas, do conhecimento da situação de cada um visando à tomada de
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medidas educativas pertinentes, permitindo que cada educando continue sua formação 

levando em conta as suas características específicas.

A avaliação final integradora permite chegar a uma compreensão e valoração do processo 

permitindo estabelecer novas propostas de intervenção ao fazer referência ao conhecimento 

e a todo o percurso do educando, ou seja, é um informe global do processo que,

[...] a partir do conhecimento inicial (avaliação inicial), manifesta a trajetória 
seguida pelo aluno, as medidas específicas que foram tomadas, o resultado 
final de todo o processo e, especialmente, a partir deste conhecimento, as 
previsões sobre o que é necessário continuar fazendo ou o que é 
necessário fazer de novo (ZABALA, 2010, p. 201).

Segundo Black e Wilian (2009), essa avaliação fornece maneiras de se obter provas sobre o 

desempenho dos alunos, e, se for utilizada de forma adequada, pode fornecer feedback 

capaz de impulsionar-lhes a aprendizagem.

No decorrer de sua evolução, a avaliação formativa sofreu modificações, tornando-se mais 

complexa e sofisticada. As concepções atuais preconizam uma avaliação integrada ao 

processo educativo inserida em todas as situações de aprendizagem, sendo mais interativa 

e preocupada em compreender os processos de aprendizagem dos alunos. Pressupõe, por 

conseguinte, “[...] uma partilha de responsabilidade entre alunos e professores em matéria 

de avaliação e de regulação das aprendizagens” (FERNANDES, 2009, p. 60), o que pode 

ser visto na figura 9, a seguir:

Figura 9 -  Avaliação formativa numa perspectiva contemporânea
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2.5.1 Concepções da Avaliação Formativa

Na visão contemporânea de avaliação formativa existem duas concepções que merecem 

destaque: uma que, segundo a tradição anglo-saxônica, dá maior ênfase aos processos de 

interação pedagógica e de comunicação que se estabelecem entre os sujeitos da ação 

educativa, caso este dos estudos realizados por Black e Willian (1998; 2009). Nesta 

concepção teórica, o feedback é o conceito central, o componente indispensável ao 

redirecionamento da ação educativa pelo professor e pelo aluno.

A outra concepção, seguindo a tradição francófona, centra-se na regulação dos processos 

de aprendizagem. Nesta perspectiva, o primordial para a avaliação formativa é “[...] estudar 

e perceber os processos cognitivos e metacognitivos internos dos alunos e intervir a partir 

daí para que eles próprios regulem suas aprendizagens” (FERNANDES, 2009, p. 65). Neste 

caso, a meta mais importante é o controle e o ajuste do próprio aluno sobre seus 

mecanismos de aprendizagem. Nessa concepção, a intervenção do professor deve 

concentrar-se em favorecer o desenvolvimento do autocontrole e da autorregulação dos 

alunos, pois “[...] nenhuma intervenção externa age se não for percebida, interpretada, 

assimilada por um sujeito” (PERRENOUD, 1999, p. 96). Defendendo essa concepção, tem- 

se os estudos de Fernandes (2006, 2009) e Perrenoud (1999).

Fernandes (2006) propõe a integração das duas perspectivas, a anglo-saxônica e a 

francófona, destacando a importância do feedback e da regulação, exercidas, 

respectivamente, pelo professor e pelo aluno. Portanto, põe em destaque a cooperação 

entre professor e aluno no que se refere ao processo avaliativo e às ações subsequentes 

para ajustar os percursos e promover a aprendizagem. Villas Boas (2006, pg 81-82)

[...] explica a diferença entre feedback e automonitoramento. Se o próprio 
aluno gera a informação necessária ao prosseguimento da sua 
aprendizagem, esse procedimento é parte do auto-monitoramento. Se a 
fonte de informação lhe é externa, ela é associada a feedback. Em ambos 
os casos, busca-se a eliminação da distância entre os níveis de 
desempenho atual e o de referência. A avaliação formativa inclui o feedback 
e o auto-monitoramento. Cabe salientar que o objetivo do trabalho 
pedagógico é facilitar a transição do feedback para o auto-monitoramento. 
Esse é o processo de desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno, 
em todos os contextos educacionais [...].
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2.5.2 Os pilares da Avaliação Formativa

A análise das características da avaliatição formativa, citadas anteriormente, permite afirmar 

que os principais pilares da avaliação formativa são: a regulação, o feedback e a 

autorregulação. A seguir, serão descritos esses pilares.

2.5.2.1 Regulação da Ação Docente: Facilitando o Aprender

Para Perrenoud (1999, p, 78), “ensinar é esforçar-se para orientar o processo de 

aprendizagem para o domínio de um currículo definido, o que não acontece sem um mínimo 

de regulação dos processos de aprendizagem no decorrer do ano escolar” .

Em toda processo educativo, sempre

[...] há espaço para ajustes, remanejos no meio do trajeto, em função de 
acontecimentos parcialmente imprevisíveis, sobretudo as atitudes e as 
condutas dos alunos, que manifestam seu interesse, sua compreensão, 
mas também suas resistências ou suas dificuldades para seguir o ritmo ou 
assimilar o conteúdo (PERRENOUD, 1999, p. 89).

Nos processos de regulação é importante conhecer e compreender as condições prévias 

dos alunos, indo na contramão da tradição educacional que prioriza a uniformidade, não 

levando em conta a diferença que existe entre alunos (ZABALA, 2007). Segundo o que se 

conhece sobre o processo de aprendizagem, fica cada vez mais difícil estabelecer propostas 

universais para o ensino, uma vez “que não é possível ao(a) educador(a) desconhecer, 

subestimar ou negar os 'saberes de experiência feitos' com que os educandos chegassem à 

escola” (FREIRE, 2011b, p. 82), sendo esses saberes o valor básico de qualquer 

aprendizagem, que devem não só serem observados como serem tomados como eixo 

vertebral do processo.

A regulação é uma peça chave, não só no processo avaliativo, mas em todo o processo 

ensino-aprendizagem. “Significa investigar e, com base nos conhecimentos produzidos, 

tomar decisões de intervenções quando necessário” (LUCKESI, 2011a, p. 175). Ela é 

responsável pelo sucesso da ação pedagógica e pela aprendizagem discente, por isso é 

uma tarefa que deve ser desenvolvida pelos professores e pelos alunos, em todos os 

momentos da ação pedagógica.

Para auxiliar o processo de aprendizagem dos alunos, o professor precisa intervir, 

pedagogicamente, regulando suas ações, seu ensino e, à medida do possível, a 

aprendizagem do aluno. Compete-lhe organizar e implementar, a partir das informações 

obtidas pelas avaliações, estratégias de ensino capazes de proporcionar a superação das
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dificuldades e fomentar “[...] o desenvolvimento das competências metacognitivas dos 

alunos, de suas competências de autoavaliação e também de autocontrole [...]” 

(FERNANDES, 2009, p. 70), permitindo-lhes, assim, autorregular a própria aprendizagem.

Allal (1986) descreve três tipos de regulações: a retroativa, a interativa e a proativa. As 

intervenções retroativas ocorrem ao termo de uma seqüência de aprendizagem mais ou 

menos longa a partir de uma avaliação pontual; as intervenções interativas ocorrem ao 

longo de todo o processo de aprendizagem; enquanto que as intervenções proativas 

ocorrem no momento de engajar o aluno em uma atividade ou situação didática nova.

A regulação retroativa ocorre quando a avaliação formativa é realizada ao final de uma 

fase de ensino, tendo a função de identificar os objetivos alcançados, ou não, pelo aluno. O 

resultado, geralmente pontual, dessa avaliação leva à organização de procedimentos de 

ensino que visam à superação das dificuldades apresentadas. Ela, em um sentido amplo, 

vai além da simples repetição das atividades já realizadas, podendo “[...] levar a reconstruir 

elementos bem anteriores, renunciando provisoriamente às aprendizagens problemáticas. 

Pode também levar a agir em outras dimensões da situação didática até mesmo na trajetória 

escolar [...]” (PERRENOUD, 1999, p. 106).

No decorrer no processo educativo, além da regulação retroativa ocorre a regulação 

interativa, que ocorre no acompanhamento contínuo do desenvolvimento do aluno (ALLAL, 

1986). “Nesta óptica, todas as interações do aluno -  com o professor, com os colegas, com 

o material pedagógico -  constituem ocasiões de avaliação (ou de autoavaliação) que 

permitem adaptações do ensino e da aprendizagem [...]” (ALLAL, 1986, p. 191). A regulação 

interativa estimula a participação dos alunos em cada etapa do ensino, contribuindo para 

sua progressão no decorrer da aprendizagem.

Apesar de ser pontual, a regulação proativa é essencial, pois permite prever novas 

estratégias de formação, que levam em conta as diferenças entre os alunos e as 

dificuldades por eles apresentadas. É um convite à criatividade, à promoção de atividades 

realmente alternativas que, por um lado, são capazes de ajudar àqueles em dificuldades a 

consolidarem suas competências, e, por outro, propiciam a quem não apresenta muitos 

problemas o aprofundamento de seus conhecimentos. Ela pode ser relacionada ao que 

Hoffmann (2009c) denomina de mobilização, ou seja, o tempo de mobilizar o aluno a se 

engajar na construção de seu conhecimento, e para isso o professor busca conhecer e 

compreender, contínua e permanentemente, as condições e concepções prévias dos 

alunos, para planejar e replanejar sua ação de modo a provocar o desejo e/ou a 

necessidade de aprender de seus alunos. Nessa fase,

[...] o acompanhamento do processo de construção de conhecimento
implica favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas tarefas,
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oferecer-lhe novas leituras ou explicações, sugerir-lhe investigações, 
proporcionar-lhe vivências enriquecedoras e favorecedoras à sua ampliação 
do saber (HOFFMANN, 1994, p. 57).

Na interação entre professor e aluno, a comunicação que se estabelece em sala de aula é 

importante em todos os momentos do processo de ensino/aprendizagem, ou seja, ela é 

indispensável na promoção da regulação, seja ela proativa, interativa ou retroativa, sendo 

este o terceiro tipo de regulação citado por Allal (1986).

Na prática pedagógica, as três modalidades regulatórias podem coexistir, e normalmente o 

professor planeja a ação pedagógica de modo a incluir várias formas de regulação. A 

regulação proativa, que está presente desde o início, assegura a adaptação do ensino às 

necessidades dos alunos. A regulação interativa, que ocorre durante a trajetória, está 

baseada em meios informais de avaliação e acompanha o processo promovendo as 

adequações necessárias. E, periodicamente, ocorrem procedimentos de avaliação formativa 

mais estruturados e que têm o objetivo de verificar como está ocorrendo a aprendizagem, 

possibilitando, assim, a realização da regulação retroativa (ALLAL; 1986).

2.5.2.2 Feedback: Componente Essencial a Regulação

A comunicação e a interação entre professores e alunos é, sem sombra de dúvida, uma 

prática corrente em toda sala de aula, independente do método de ensino utilizado. Ela 

constitui um elemento importante no desenvolvimento da avaliação formativa, podendo 

favorecê-la ou dificultá-la. A comunicação permite que seja estabelecida uma troca de 

informações entre os sujeitos, que, sem ela, encontrariam imensas dificuldades em 

desempenhar seus papéis.

“O envolvimento no processo de comunicação permite que os estudantes partilhem 

informações com outros acerca do seu progresso” (VILLAS BOAS, 2011, p. 32). Nos cursos 

a distância essa interação possui outros contornos, como bem destaca Peters (2009, p. 60), 

que afirma que na EaD “as interações sociais, que são, por assim dizer, os ‘veículos’ de 

comunicação no ensino e no aprendizado, vão definitivamente assumir novas formas 

também. A mudança mais importante é, obviamente, que não serão mais reais e sim virtuais 

[...]” . Ela firma ainda que “[...] há uma diferença decisiva na comunicação mediada por 

computador. Há muitas possibilidades a mais para a comunicação virtual, muitos outros 

formatos de interação virtual que podem ser explorados para propósitos pedagógicos”.

Fernandes (2006, p. 28) afirma que, na concepção anglo-saxónica, a avaliação formativa é 

vista
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[...] numa perspectiva teórica pragmática, mais relacionada com o apoio e a 
orientação que os professores podem prestar aos alunos na resolução de 
tarefas e no desenvolvimento das aprendizagens previstas no currículo. Ou 
seja, a avaliação formativa é um processo eminentemente pedagógico, 
muito orientado e controlado pelos professores, destinado a melhorar as 
aprendizagens dos alunos [...].

O feedback aos alunos pode ser definido como ações desenvolvidas por agentes externos 

com o objetivo de fornecer informações sobre o desempenho de alguém. “A qualidade do 

feedback é um ponto essencial de qualquer procedimento de avalição formativa” (VILLAS 

BOAS, 2011, p. 27). Porém, não é qualquer informação, se ela não possibilitar a superação 

da distância entre o nível atual e o de referência (objetivo traçado), o feedback não se 

tornará efetivo (BLACK; WILLIAN 1998, VILLAS BOAS, 2011) e não cumprirá seu papel 

form ativo.

O feedback, acima de tudo, necessita ser um instrumento capaz de ajudar a regulação do 

processo de ensino-aprendizagem, partindo do princípio de que professores e alunos 

possam ser beneficiados de suas informações, a saber: os professores, para repensarem 

suas ações, reverem seus planejamentos, traçarem estratégias que contribuam com a 

melhoria da aprendizagem; os alunos, para que possam acompanhar seus desempenhos, 

identificar suas fraquezas e suas potencialidades visando a que os “[...] aspectos associados 

a sucesso e alta qualidade possam ser reconhecidos e reforçados, assim como os aspectos 

insatisfatórios possam ser modificados ou melhorados” (VILLAS BOAS, 2006, p. 82).

Não existe um único tipo de feedback, e alguns podem apresentar maior potencial formativo 

do que outros. Para Fernandes (2009), o feedback pode centrar-se nos resultados, na 

motivação, na consecução dos conteúdos; pode estar associado à ideia de recompensar o 

esforço; ou pode estar centrado na natureza das tarefas e na qualidade das respostas. Este 

último, em sua concepção, é o mais adequado à avaliação formativa, pois, na visão de 

Fernandes,

[...] ajuda os alunos a perceberem e a interiorizarem o que é trabalho de 
elevada qualidade e quais as estratégias cognitivas e/ou metacognitivas, os 
conhecimentos, as atitudes ou as capacidades que necessitam desenvolver 
para que aprendam, compreendendo (FERNANDES, 2009, p. 99).

Black e Willian (2009) defenderam uma concepção semelhante à de Fernandes (2009), e, 

em seus estudos, evidenciam que o feedback, quando centrado na tarefa e não no

indivíduo, pode ser mais eficaz. Os comentários do professor acerca das tarefas realizadas

pelos alunos estimula a superação dos erros e das dificuldades, o que, normalmente, não 

acontece quando somente a classificação é divulgada. Esses comentários devem trazer 

informações relativas à qualidade do trabalho com orientações do que fazer para melhorar.
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Na avaliação formativa, o processo de avaliação da aprendizagem precisa evitar a 

comparação entre os alunos e promover um feedback acerca da tarefa e não a respeito das 

características pessoais dos alunos, pois, assim, os alunos terão oportunidade de melhorar 

sua aprendizagem e, consequentemente, seu desempenho. Com isso, como afirma Stiggins 

(1999), a avaliação será usada em sala de aula como um meio de aumentar o número de 

alunos que querem ter sucesso e que se sentem capazes de fazê-lo.

O acompanhamento e as orientações do professor durante o desenvolvimento das tarefas 

são muito importantes, o que, no caso da EaD, serão tarefas realizadas pelos tutores a 

distância. Porém, isso não minimiza a importância da elaboração de feedbacks após a 

finalização das tarefas, nem a emissão de parecer detalhado, bem como a elaboração de 

recomendações para que os alunos possam assumir o compromisso de traçar estratégias 

para superar as lacunas existentes e/ou aperfeiçoarem seus conhecimentos. Deve-se levar 

em conta que o mesmo feedback não serve para todos os alunos, uma vez que cada um 

possui suas próprias dificuldades e precisam de orientações focadas exatamente em seus 

pontos fracos e no reforço de seus pontos fortes.

Fernandes (2009) afirma que é importante equilibrar a distribuição e as formas de realização 

do feedback, destacando que todos os alunos merecem ser acompanhados, recebendo 

orientações e ajuda para evoluir, sem distinção. Além disso, é bom, também, que eles 

tenham contato com o feedback escrito ou oral, para que possam recebê-lo individual ou 

coletivamente. O feedback não deve conter respostas prontas, mas hipóteses para que os 

próprios alunos identifiquem seus erros, tendo a possibilidade de, com isso, corrigirem suas 

falhas e chegarem à resposta correta.

2.5.2.3 Autorregulação: Instigando a Aprendizagem do Aluno

Em relação aos alunos, a avaliação formativa possui dois pontos a serem levados em conta: 

“A primeira é a percepção dos estudantes sobre a lacuna entre o objetivo a atingir e a 

situação em que sua aprendizagem se encontra em relação a ela. A segunda é o que eles 

fazem para eliminar a lacuna é atingir o objetivo” (VILLAS BOAS, 2011, p. 25). Nesses 

processos é necessário que haja uma participação ativa, “[...] construtiva e autônoma dos 

estudantes na aprendizagem, que se substancia numa gestão adequada de recursos 

internos e externos com vista à obtenção de um objetivo pedagógico ambicionado” (SILVA, 

SIMÕES e SÁ, 2004, p. 60), e, para isso, devem apoiar-se na autoavaliação e na 

autorregulagem.
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Na concepção de Hoffmann (2009a, p. 18), esta nova perspectiva de avaliação exige do 

educador “[...] uma concepção de criança, jovem e adulto como sujeitos do seu próprio 

desenvolvimento, inseridos no contexto de sua realidade social e política”. Estes devem ser 

vistos como seres autônomos intelectual e moralmente críticos, criativos e participativos. O 

professor deve.

[...] observar e investigar como o aluno se posiciona diante do mundo ao 
construir suas verdades. Nessa dimensão, avaliar é dinamizar 
oportunidades de autorreflexão, num acompanhamento permanente do 
professor que incitará o aluno a novas questões a partir de respostas 
formuladas (HOFFMANN, 2009a, p. 18).

Black e Willian (1998) consideram que seja um equívoco deixar os alunos fora do processo 

avaliativo; para eles, o envolvimento dos alunos deve levar em conta dois aspectos: o 

primeiro refere-se aos fatores que influenciam a recepção da mensagem sobre a situação 

da aprendizagem e as decisões pessoais sobre o modo de atuar sobre ela; o segundo 

considera as diferentes maneiras pelas quais ações positivas podem ser desenvolvidas, 

bem como os regimes e contextos de trabalho nos quais esses podem ser desenvolvidos. 

Os autores consideram existir uma forte interação entre esses dois aspectos. Em seus 

estudos, eles reforçam que a responsabilidade pelo sucesso acadêmico dos alunos cabe a 

eles mesmos, e o grande desafio dos professores é motivá-los para que se envolvam na 

avaliação, no registro dos resultados e no processo de comunicação, tornando-se 

importantes parceiros da atividade educativa.

Villas Boas (1998, p. 26) afirma que, na prática da avaliação formativa, o professor pode se 

deparar com dois caminhos: no primeiro, ele dá oportunidade para que o aluno aprenda a 

identificar e compreender as lacunas de sua aprendizagem; e no segundo, o professor toma 

para si a responsabilidade por direcionar atividades que promovam a aprendizagem. “Esses 

dois caminhos podem ser combinados, cabendo ao professor decidir quando e como dar 

ênfase a cada um delas”.

“Quanto ao envolvimento dos estudantes na avaliação, abre-se a oportunidade de eles se 

tornarem parceiros dessa importante atividade” (VILLAS BOAS, 2011, p. 30). Nessa 

parceria, eles devem participar da definição dos critérios de avaliação de seus trabalhos e 

compreender onde estão em relação a sua aprendizagem. Esse envolvimento gera a 

oportunidade para que o aluno realize uma autoavaliação contínua de seu trabalho e, com 

isso, possa ver o seu crescimento. Para Villas Boas (2006, p. 79),

[...] a avaliação formativa contribui para que os alunos aprendam a 
aprender, porque os ajuda a desenvolver as estratégias necessárias; coloca 
ênfase no processo de ensino e aprendizagem, tornando os alunos 
participantes desse processo; possibilita a construção de habilidades de 
autoavaliação e avaliação por colegas; ajuda os alunos a compreenderem 
sua própria aprendizagem. Alunos que constroem ativamente sua
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compreensão sobre novos conceitos (e não meramente absorvem 
informações) desenvolvem estratégias que os capacitam a situar novas 
ideias em contexto mais amplo, têm a oportunidade de julgar a qualidade do 
seu próprio trabalho e do trabalho dos colegas, a partir de objetivos de 
aprendizagem bem definidos e critérios adequados de avaliação, e estão, 
ao mesmo tempo, construindo capacidades que facilitarão sua 
aprendizagem ao longo da vida.

Na concepção de Perrenoud (1999, p. 96), toda regulação, em última instância, é uma 

autorregulação, pois

[...] nenhuma intervenção externa age se não for percebida, interpretada, 
assimilada por um sujeito. Nessa perspectiva, toda ação pedagógica só 
pode estimular o autodesenvolvimento, a autoaprendizagem, a
autorregulação de um sujeito, modificando seu meio, entrando em interação 
com ele. Não se pode apostar, afinal de contas, senão na autorregulação.

Na verdade, nessa perspectiva “[...] os alunos têm um papel mais central, mais destacado e

mais autônomo, funcionando a avaliação formativa quase como um processo de 

autoavaliação com a interferência do professor reduzida ao mínimo” (FERNANDES, 2009, p. 

27). Aqui, [...] “cabe aos professores promover uma regulação interativa que transfira para 

os alunos a responsabilidade pelas suas aprendizagens, desenvolvendo-lhes a

autoavaliação”.

A autorregulação, em um sentido mais estrito, é capaz de reforçar as capacidades do sujeito 

em gerir seus projetos, progressos, estratégias diante das tarefas e dos obstáculos 

(PERRENOUD, 1999). Os estudantes que se apoiam nos processos de autorregulação são 

mentalmente ativos durante o processo de aprendizagem; exercem controle sobre seus 

processos cognitivos, metacognitivos e motivacionais; conduzem a aquisição, organização e 

transformação da informação e conseguem conferir um significado estratégico ao ato de 

aprender (SILVA, SIMÕES e SÁ, 2004). Mas deve-se levarem conta que os mecanismos de 

autorregulação não são estimulados da mesma maneira e no mesmo grau pelas 

intervenções reguladoras para cada sujeito (PERRENOUD, 1999).

Perrenoud (1999) afirma que a autorregulação ocorre porque o sujeito encontra-se em 

situação de comunicação que o coloca em situação de confronto com seus próprios limites 

e, no melhor dos casos, ultrapassando-os. E que, para se estimular o processo de 

autorregulação por parte dos alunos, não basta

[...] apostar na dinâmica espontânea dos aprendizes. É necessário, ao 
contrário, contratos e dispositivos didáticos muito engenhosos, estratégias 
de animação e de construção do sentido muito sutis para manter o interesse 
espontâneo dos alunos, quando existe, para suscitar um interesse suficiente 
quando a experiência de vida, a personalidade ou o meio familiar não 
predispõem a isso [...] (PERRENOUD, 1999, p. 98).

Silva, Simões e Sá (2004, p. 60, tradução nossa), com relação à autorregulação, afirmam
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[...] a aprendizagem regulada pelo próprio estudante resulta da interação de 
variáveis pessoais (conhecimentos, competências e motivações) que 
proporcionam ao estudante o planejamento, a organização, o controle e a 
avaliação dos processos adotados, dos resultados atingidos e das variáveis 
contextuais, que o estimulam e lhe dão a oportunidade de agir de uma 
forma intencional e estratégica.

Silva, Simões e Sá (2004) afirmam que vários autores têm estudado a autorregulação e que 

estes afirmam que ela se processa em diferentes fases. Em seus estudos, esses autores 

destacam que a autorregulação apresenta um modelo teórico por fases as quais, além de 

terem ajudado a integrar as diferentes teorias sobre o tema, estão em conexão estreita com 

o construto de autorregulação da aprendizagem. Nesse modelo, são distinguidas quatro 

fases: antevisão e definição de objetivos; planejamento estratégico; monitorização/execução 

e controle volitivo; autorreflexão e autorreação.

A primeira fase do modelo é a fase de antevisão e definição de objetivos, que é

influenciada por conhecimentos adquiridos anteriormente e relacionados com a tarefa 

proposta, com as estratégias cognitivas e metacognitivas já estabelecidas e adequadas à 

realização da tarefa. Ela “[...] está igualmente condicionada por crenças motivacionais, como 

as crenças de autoeficácia, as expectativas de resultados, e as orientações motivacionais 

[...]” (SILVA, SIMÕES e SÁ, 2004, p. 61).

Nessa fase, o grau de envolvimento manifestado pelo estudante na execução de uma tarefa 

será “[...] dependente das crenças sobre as competências pessoais para executar bem 

(expectativas de autoeficácia), das crenças sobre os resultados que pode alcançar (positivos 

ou negativos) e das percepções de sucesso” (SILVA, SIMÕES e SÁ, 2004, p. 61). Além 

disso, a importância e o valor que o aluno atribui à tarefa irão influenciar o seu empenho ao 

executá-la.

A próxima é a fase de planejamento estratégico na qual ocorrerá “à elaboração de um 

plano estratégico (ex.: selecionar e organizar estratégias e métodos de estudo), elaborados 

pelo estudante” (SILVA, SIMÕES e SÁ, 2004, p. 61, tradução nossa). Nela, o estudante 

deverá recolher e organizar as informações necessárias, compreender as exigências da 

tarefa, selecionar as estratégias adequadas a serem utilizadas para a sua execução e 

estabelecer os passos a seguir para a sua execução.

Em seguida, tem-se, a fase de monitorização/execução e controle volitivo que, para 

Silva, Simões e Sá (2004, p. 62, tradução nossa), é a fase na qual “[...] os estudantes põem 

em ação os processos ou estratégias que acompanham a concretização do plano delineado 

anteriormente e que ajudam a dirigir a ação”. Nessa fase é importante que os alunos deem 

atenção ao que está ocorrendo no momento, que observem e tomem consciência das ações 

que estão realizando, dos procedimentos que estão sendo adotados, dos resultados que
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estão sendo obtidos. “A nível motivacional, o valor, a utilidade e a importância dada à tarefa 

ditam a forma como o estudante se empenha na realização bem sucedida da tarefa” (2004, 

p. 62, tradução nossa).

Nessa fase ocorre o monitoramento da execução da tarefa e são implementadas as 

estratégias adequadas à sua execução, o controle dos fatores pessoais, sociais ou 

ambientais que possam vir a perturbar a execução da tarefa e a detecção de discrepâncias 

entre o previsto e o realizado. Ocorre, também, que “[...] a tomada de consciência dos 

progressos que se vão alcançando durante o curso da ação tem surgido como uma variável 

importante para o desenvolvimento da percepção da eficácia pessoal [...]” (SILVA, SIMÕES 

E SÁ, 2004, p. 62, tradução nossa).

A quarta e última é a fase autorreflexão e autorreação, e nela “[...] distinguem-se os 

processos de autoavaliação, influenciados por pensamentos como as atribuições, os 

padrões autoimpostos, e as autorreações positivas ou negativas que vão influenciar os 

processos de adaptação” (SILVA, SIMÕES E SÁ, 2004, p. 63).

Ou seja, envolve a mobilização de esforços para a manutenção ou correção do percurso 

previamente delineado, refletindo sobre as causas dos sucessos ou fracassos. Essa 

reflexão

[...] é influenciada por variáveis metacognitivas (as concepções sobre o 
próprio, sobre a tarefa e sobre as estratégias), motivacionais (as 
expectativas de eficácia, as atribuições causais), volitivas (a gestão do 
tempo, a persistência), e também pelo feedback recebido, ou seja, pelas 
comparações que os estudantes podem fazer entre a realização obtida e a 
desejada por si ou por outros (familiares, colegas, professores) (SILVA, 
SIMÕES E SÁ 2004, p. 63).

Os processos adaptativos vão permitir que haja um ajustamento dos processos utilizando os 

resultados obtidos, ou aceitando-os ou reorientando a ação para a procura de novos 

procedimentos (SILVA, SIMÕES E SÁ 2004). Para Silva, Simões e Sá (2004, p. 63),

[...] a avaliação dos resultados estimula igualmente o aparecimento de 
autorreacções, de teor mais afetivo e motivacional: as respostas positivas e 
de satisfação podem transformar-se em incentivos para a manutenção dos 
esforços necessários à obtenção das metas desejadas e podem valorizar as 
atitudes estratégicas e a autoestima; as reações negativas podem 
desencadear uma atitude de proteção pessoal, levar à desistência, 
produzindo apatia, procrastinação ou pessimismo defensivo [...].

Por fim, vale destacar que a autorregulação na aprendizagem escolar irá depender da 

natureza do ambiente escolar, do uso de estratégias transacionais de instrução que os 

professores adotarem nas suas práticas educativas. E que o exercício da autorregulação 

pode ser estimulado pela utilização de estratégias de aprendizagem que desenvolvam nos 

alunos os processos metacognitivos, motivacionais, volitivos e comportamentais.
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2.5.3 Procedimentos da Avaliação Formativa

Para Villas Boas (2001, p. 34), “[...] a avaliação formativa é um processo planejado [...]” do 

qual “[...] fazem parte a postura do professor diante do trabalho pedagógico e do estudante, 

assim como procedimentos/instrumentos variados Como a avaliação formativa é um 

processo não pode ser considerada como algo pronto e acabado, ela deve estar em 

constante construção pelo professor e por seus alunos.

O professor experiente e imbuído do interesse de praticar a avaliação 
formativa seleciona procedimentos adequados aos seus estudantes. Não se 
descartam procedimentos/instrumentos tradicionais, como a prova, nem se 
utiliza um único procedimento/instrumento, porque cada um constata 
diferentes evidências de aprendizagem. Há o hábito de adotar somente 
procedimentos/instrumentos escritos e de organização somente pelo 
professor. Já que a avaliação formativa é um processo a ser construído, é 
hora de introduzir meios de coleta de informações que utilizem diferentes 
linguagens e deem chance aos estudantes de se manifestarem com 
espontaneidade e autonomia (VILLAS BOAS, 2011, p. 35).

Villas Boas (2011, p. 7) afirma que “[...] a expressão ‘práticas avaliativas’ não se refere 

simplesmente a técnicas ou instrumentos. Tem significado mais amplo, abrangendo os 

eventos de avaliação que ocorrem no dia a dia do trabalho escolar” . Nessa prática estão 

incluídos procedimentos, formais e informais, que acontecem em todos os espaços 

escolares, na EaD isso ocorre nas salas aula virtuais. Ela visa à “aprendizagem do 

estudante em todos os sentidos, inclusive o da formação do cidadão para que este tenha 

inserção social crítica” (VILLAS BOAS, 2011, p. 31-32).

Na avaliação formativa não existem práticas específicas para a modalidade, “a maneira de 

desenvolvê-las e de aproveitar as informações por elas fornecidas é que a vinculam à 

função formativa” (VILLAS BOAS, 2011, p. 7). Ou seja, uma mesma ferramenta avaliativa 

pode ser usada para uma avaliação classificatória ou formativa, o que diferencia uma da 

outra é o uso que se faz dos seus resultados. “As práticas de avaliação formativa são mais 

ligadas à avaliação para a aprendizagem do que à avaliação da aprendizagem, por 

buscarem o desenvolvimento da aprendizagem e não meramente os seus resultados” 

(VILLAS BOAS, 2011, p. 8).

Para Villas Boas (2011) é necessário que os alunos, durante a avaliação formativa, 

desenvolvam uma série de habilidades para a sua formação integral. As principais 

habilidades citadas por essa autora são: a expressão escrita e a expressão oral. Para o 

desenvolvimento da expressão escrita, ela cita como ferramentas/instrumentos a prova, os 

relatórios, os portfólios, os dossiês, a produção de textos em vários formatos, etc. Para a 

expressão oral, ela recomenda o uso de “conversas informais e formais entre os estudantes 

e entre eles e o professor, a apresentação de pesquisas, a exposição sobre temas diversos,
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sobre os trabalhos desenvolvidos em feiras e em projetos, a socialização de portfólios, etc.” 

(ibid., p. 35). Os trabalhos em grupo e a produção de seminários são, também, 

ferramentas/instrumentos indicados na avaliação formativa que exigem a avaliação do 

trabalho em grupo e individual. “Nessa situação e em todo o trabalho pedagógico, a 

autoavaliação pelo estudante é componente fundamental da avaliação formativa” (ibid., p. 

36). Todas essas ferramentas/instrumentos propostos por Villas Boas podem ser 

reproduzidos no ambiente virtual utilizado na EaD.

Todas as ferramentas/instrumentos citadas anteriormente estão associadas a situações de 

avaliações formais. Mas não se pode deixar de lado as situações que geram avaliação 

informal e que, embora sejam sempre praticadas, têm merecido pouca atenção dos 

educadores. Para Villas Boas (2011, p. 36), “a avaliação informal se dá pela interação de 

estudantes com professores, com os demais educadores que atuam na escola e até mesmo 

com os próprios estudantes, em todos os momentos e espaços do trabalho escolar” , ou 

seja, ela não conta com instrumentos prévios para a coleta de dados. Na EaD, esse tipo de 

avaliação também pode ocorrer uma vez que todas as interações que ocorrem nas salas de 

aula virtuais e nas salas de coordenação, bem como os chats e videoconferências, ficam 

registrados para que possam ser acessados por professores e tutores no decorrer dos 

cursos.

No contexto da avaliação formativa “é preciso deixar claro que a avaliação informal é muito 

importante e pode ser uma grande aliada do estudante e do professor, se for empregada 

adequadamente, isto é, para a promoção da aprendizagem” (VILLAS BOAS, 2011, p. 37). 

Ela deve servir para encorajar e nunca para desencorajar os alunos. Podendo, o professor 

que é atento, utilizá-la para cruzar essas informações informais “com os resultados da 

avaliação formal e, assim, compor uma compreensão sobre o desenvolvimento de cada 

aluno”.
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2.6 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EAD ON-LINE

Depois de anos de atividades escolares em ambientes presenciais, alunos e professores 

estão vivenciando uma nova cultura escolar baseada em ambientes virtuais apoiados pelas 

novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs). Estamos em plena era da 

educação a distância, mais precisamente na educação on-line, que, além de ser uma 

inovação, pode vir a provocar mudanças na cultura escolar.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira define a educação a distância (EaD)

como mais uma modalidade de ensino, mas para os estudiosos e especialistas do assunto

ela é mais do que isso, é, sim, uma nova cultura.

Ao trazer para a escola uma forma diferente de ensinar e apender, a EaD 
ameaça provocar uma mudança cultural de grande impacto. Não se trata da 
incorporação de mais um caminho diferenciado de se fazer educação, como 
o EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou cursos supletivos, por exemplo.
Esses não ameaçam, pois se adéquam aos padrões vigentes. A EaD online,
com seus espaços, tempos e procedimentos diferenciados, é, por si só, 
diferente. Como nova forma de se fazer educação, fascina e entusiasma a 
muitos. Assusta e ameaça a outras tantas pessoas radicalmente presas à 
cultura escolar tradicional (KENSKI, 2010, p. 60).

Peters (2011, p. 33) afirma que a educação on-line “[...] é didaticamente híbrida, o que 

proporciona à educação a distância uma flexibilidade ainda maior e um enorme potencial 

didático de mudanças”. Essas mudanças se refletem em todo o planejamento do processo 

de ensino-aprendizagem, inclusive provocando mudanças na avaliação da aprendizagem.

Polak (2009, p. 153) afirma que a implantação da EAD “[...] nos faz conviver com um novo 

momento, com uma nova forma de pensar e de ver a avaliação, dado que o modelo 

classificatório, monodirecional e quantitativo já não satisfaz as exigências de novas 

metodologias de ensino e de trabalho”. Isso leva os educadores a buscarem uma avaliação 

que ajude na formação integral, de pessoas capazes de realizar tarefas, construir novos 

conhecimentos e resolver problemas. Assim, Gardner (201?) afirma que, “[...] se queremos 

formar pessoas capazes de escrever, devemos fazê-las escrever; se queremos formar 

pessoas capazes de analisar dados, devemos dar-lhes dados para analisarem; se queremos 

formar pessoas que saibam fazer uma boa apresentação, devemos fazê-las dar boas 

apresentações. [...]” .

Na visão de Polak (2009, p. 154), “[...] a avaliação em EaD é um processo dinâmico, aberto 

e contextualizado que ocorre em um período, não sendo uma ação pontual e isolada” , e 

para que se consiga isso é necessário que se tenha informações prévias tais como quem e 

o que avaliar. Ela permite que “[...] cada professor/monitor encontre seus estilo pessoal de 

lecionar, no qual se sinta confortável e realize melhor os objetivos, com avaliação contínua, 

aberta e coerente” (VALENTE, MORAN e ARANTES, 2011, p. 67). Mas vale ressaltar que 

“[...] a estrutura conceituai da avaliação em EAD não se modifica, o que se altera são as 

circunstâncias: o momento -  quando avaliar; as funções -  por que avaliar; os conteúdos -  o 

que avaliar; os procedimentos e as ferramentas -  como avaliar; os agentes -  quem avalia”.

Nessa nova abordagem, os alunos da EaD “[...] têm que desenvolver, se acostumar e até 

mesmo internalizar uma nova abordagem, porque têm de organizar a sua aprendizagem de 

forma independente” . Eles “[...] têm que ser ativos não apenas ao executar suas tarefas de
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aprender, mas também ao interpretar e refletir criticamente sobre o que estão fazendo 

quando aprendem” (PETERS, 2009, P. 72), e isso tudo auxiliado por ambientes de 

aprendizagem interativos e colaborativos. Então, para esse modelo educacional conseguir 

obter êxito é necessário haver uma avaliação processual que privilegie o monitoramento, o 

feedback contínuo e a preocupação do professor com a orientação do processo de 

aprendizagem, sendo ele um parceiro dos alunos ao facilitar e orientar o processo de troca e 

crescimento.

A avaliação da aprendizagem seja ela no ensino presencial ou a distância, “deve ser um 

instrumento de apoio e de contínua motivação necessária ao processo de construção do 

conhecimento”, deixando simplesmente de aferir os conhecimentos dos alunos e passando 

“a ser um instrumento para modificação de práticas, redefinição de estratégias de 

aprendizagens, replanejamento de metas e objetivos”, além de ser um instrumento de 

inclusão (POLAK, 2009, p. 153). A avaliação formativa tem como ponto central “[...] o 

desenvolvimento daquele que aprende, apresenta-se como ponto de chegada, tendo os 

objetivos como ponto de partida” (SILVA e GOMES, 2013, p. 87).

Em comparação com a sala de aula tradicional, a educação a distância apresenta diferentes 

problemas educacionais. No planejamento das atividades para cursos a distância, muitos 

autores condenam a utilização dos mesmos instrumentos de avaliação dos cursos 

tradicionais nos cursos a distância on-line. Todos consideram que, para atender as 

especificidades da EaD, a avaliação dos alunos não deve ser feita somente por meio do uso 

de provas e trabalhos, mas deve-se procurar obter informações pelo uso de diferentes 

ferramentas (KARAL e CEBI, 2012; KENSKI, 2010). Essa ideia é corroborada por Villas 

Boas (2011) quando afirma que o professor precisa cruzar as informações obtidas por meio 

de atividades formais e informais realizadas pelos alunos, tendo, com isso, um panorama 

mais realista de seu desenvolvimento.

Mas, devido a diversas dificuldades, como, por exemplo, a resistência à EaD e o não 

domínio das tecnologias disponíveis, a realização de uma avaliação diferenciada do 

desempenho acadêmico do aluno na educação a distância enfrenta objeções, o que se 

reflete inclusive “na legislação, ao preconizar a exigência de provas presenciais, resolução 

CNE/CES n° 1, de 3 de abril de 2001, decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de 2005, e 

portaria normativa n° 2, de 10 de janeiro de 2007” (POLAK, 2009, p. 153). Essa relutância é 

reforçada por Valente, Moran e Arantes (2011, p. 73) que questionam: “[...] se o curso é a 

distância, por que a avaliação precisa ser presencial e valer mais que todas as atividades 

feitas a distância? É um evidente contrassenso e mostra preconceito em relação à 

modalidade de EaD”. O que, também, se mostra contraditório com o que prega os
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“Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância” do MEC (MEC, 2007, p. 

16), que indica que o modelo adotado

[...] deve ajudar o estudante a desenvolver graus mais complexos de 
competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar 
os objetivos propostos. Para tanto, esta avaliação deve comportar um 
processo contínuo, para verificar constantemente o progresso dos 
estudantes e estimulá-los a serem ativos na construção do conhecimento. 
Desse modo, devem ser articulados mecanismos que promovam o 
permanente acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar 
eventuais dificuldades na aprendizagem e saná-las ainda durante o 
processo de ensino-aprendizagem.

Por essa e outras razões, afirma Polak (2009, p. 153) que, “[...] é indiscutível a necessidade 

de que sejam revistos e aperfeiçoados os métodos avaliativos em EAD [...]” e que esse novo 

enfoque visa à geração de informações e comunicações que permitam o monitoramento, o 

apoio e o aperfeiçoamento dos alunos e do sistema. O que exige um acompanhamento que 

seja mais formativo do que classificatório (POLAK, 2009). E, ainda, “[...] A avaliação 

formativa visa à aprendizagem do aluno e do professor, e, como conseqüência, altera as 

práticas pedagógicas e avaliativas adotadas pela instituição” (SILVA e GOMES, 2013).

Na EaD, a avaliação deve ser significativa e se preocupar com a aprendizado do aluno, 

ajudando-o na sua trajetória em busca do conhecimento, bem como no modo como seus 

resultados serão usados. Nessa perspectiva, tem-se a avaliação formativa, que é realizada 

com o objetivo de ajudar o aluno a aprender e a se desenvolver (PERRENOUD, 1999). Ela 

fundamenta-se nos processos de aprendizagem em seus aspectos cognitivos, afetivos e 

relacionais e na aprendizagem significativa e funcional aplicada em diversos contextos.

Para atender a essas caraterísticas esperadas da avaliação e aos objetivos dos 

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, necessita-se pensar esse 

processo avaliativo enquanto avaliação formativa, considerando o que se propõe: um 

processo contínuo de verificação do progresso e acompanhamento do estudante, bem como 

identificação das dificuldades que eles apresentam, para que estas sejam sanadas ainda 

durante o processo, pois nela

[...] encontram-se reunidas todas as possibilidades de apoio ao estudante 
ao longo de sua trajetória, levando em conta seus interesses, aspirações, 
experiências e reais necessidades. Tal modalidade caracteriza-se pela 
ocorrência contínua e processual, permeando toda a estratégia pedagógica 
do curso. Ao acompanhar a ação de ensinar e de aprender, permite verificar 
a compatibilidade entre os objetivos direcionadores do processo ensino- 
aprendizagem e os resultados efetivamente alcançados (KENSKI, 
OLIVEIRA e CLEMENTINO, 2006, p. 81).

Contextualizada, essa avaliação é capaz de fornecer feedbacks aos alunos e professores 

para que, por intermédio de suas intervenções no processo ensino-aprendizagem, sejam 

capazes de garantir a qualidade aos cursos on-line. Para isso é necessário que sejam
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garantidos nos cursos os três pilares bases da avaliação formativa preconizadas por 

Fernandes (2006), oriundas da junção da visão anglo-saxônica e francófona: a regulação, o 

feedback e a autorregulação.

2.6.1 Regulação na Avaliação On-line

A regulação é uma peça chave na avaliação formativa e tem como função auxiliar o 

processo de aprendizagem dos alunos pela intervenção pedagógica do professor, visando à 

organização e à implantação a partir de informações obtidas, de estratégias de ensino 

capazes de proporcionar a superação de dificuldades, do desenvolvimento de competências 

metacoginitivas, de autoavaliação e de autorregulação (FERNANDES, 2006; PERRENOUD, 

1999, VILLAS BOAS, 2011). Na visão de Moore e Kearsley (2011, p. 130), “[...] com o tipo 

adequado de dados de avaliação, deve ser possível determinar precisamente que tipo de 

ajuda é necessário para determinada pessoa”.

Na concepção de Villas Boas (2011), para que avaliação formativa ocorra é necessário que 

ela seja constante durante todo o processo pedagógico.

Para que o professor seja capaz de realizar a regulação em cursos on-line, ele precisa 

conseguir acompanhar a aprendizagem dos alunos. Kenski (2010, p. 65) afirma que o 

processo avaliativo constante é um dos principais instrumentos para isso e deve ser 

realizado por meio de diversas atividades que permitam “[...] analisar o desempenho 

acadêmico de cada aluno e perceber suas dificuldades e incompreensões, as formas de 

interação, comunicação e colaboração com colegas e sua fluência na nova cultura 

educacional a distância” para que, com essa informações, possa intervir na execução do 

curso propondo, se necessário for, mudanças.

Ocorre que é impossível pensar em acompanhamento e avaliação da aprendizagem sem 

pensar no momento inicial do desenvolvimento e produção dos cursos e disciplinas on-line, 

pois é nesse momento que eles são planejados. Para Kenski (2010. P. 61), nesse 

planejamento “[...] é preciso que haja preocupação não apenas com o acompanhamento e a 

avaliação da aprendizagem dos alunos [...]” , mas tudo precisa ser acompanhado e avaliado 

para que se tenha sucesso no processo educacional.

Para se alcançar a meta anterior, “a avaliação e o acompanhamento da aprendizagem se 

iniciam [...] na definição dos projetos educacionais, de seus objetivos e de suas expectativas 

em relação ao tipo de aluno que irá atender” (KENSKI, 2010, 61). O acompanhamento se 

inicia ao serem apresentadas aos alunos, no início do curso, as metas de aprendizagem 

esperadas para o seu desempenho no curso, além da definição e da incorporação das
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regras de convivência e as formas de interação entre os participantes para poderem atuar 

na EaD. Isso ocorre pois são esperadas, dos alunos de cursos a distância, habilidades e 

atitudes como disciplina, organização, cumprimento de prazos, responsabilidade pessoal, 

participação ativa e interação, as quais são desejáveis aos alunos dos cursos presenciais 

mas não imprescindíveis.

O aluno que se encontra bem integrado ao modelo educacional a distância tem melhores 

condições de aprendizagem e, consequentemente, um melhor rendimento nas avaliações. 

Para se realizar avaliação em EaD, “o acompanhamento da participação dos estudantes 

deve ser visto como ação política e pedagógica que interessa a todos os envolvidos no 

processo”. E isso vai de encontro às concepções norteadoras da avaliação formativa, 

quando envolvem professores e alunos no planejamento das atividades avaliativas. Então, 

isso pode ser feito “por meio de relatos do que é observado no desenrolar das atividades por 

meio de todos os registros disponibilizados nos ambientes dos cursos” permitindo, então, 

aos professores, saberem “as dificuldades e necessidades dos alunos, para reorientar seus 

cursos e atendê-los no que precisam” (KENSKI, 2010, p. 65).

Para que o professor possa aperfeiçoar suas avaliações e suas intervenções, ele “[...] 

deveria dispor de informações pertinentes e confiáveis, interpretá-las corretamente, em 

tempo hábil, imaginar constantemente uma intervenção apropriada e conduzi-la de modo 

eficaz [...]” (PERRENOUD, 1999, p. 80). Mas o que seria esse acompanhamento em EaD? 

Para Neder (2000), acompanhar o aluno significa: saber como ele estuda, que dificuldades 

apresenta quando busca orientação, como e quando interage com os colegas para estudar, 

se consulta bibliografias de apoio, se realiza as tarefas e exercícios propostos, se é capaz 

de relacionar teoria/prática. E engloba “o planejamento das aulas, a preparação dos 

materiais didáticos que serão trabalhados no curso e os diferentes momentos e 

oportunidades de interação e avaliação do desempenho dos alunos” (KENSKI, 2010, p. 65).

Nos cursos a distância, geralmente os métodos tradicionais utilizam avaliações que contêm 

questões de múltipla escolha, de preenchimento de lacunas, de respostas curtas ou longas. 

Os sistemas de gestão de aprendizagem (Learning Management System - LMS), que estão 

crescendo em paralelo com os desenvolvimentos de aplicações de educação a distância, se 

renovam a cada dia que passa com novos recursos e novos módulos, que permitem um 

acompanhamento mais detalhado do processo de aprendizagem dos alunos. Eles permitem 

que sejam planejadas atividades de aprendizagem tradicionais e também têm módulos que 

nos permitem avaliar os alunos no processo (Watson & Watson, 2007 apud KARAL e CEBI, 

2012).
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Isso possibilita a realização de uma avaliação que difere da avaliação realizada de forma 

presencial, em razão de suas múltiplas ferramentas e de possibilitar a ação docente em 

conjunto com os discentes. Segundo Kenski, Oliveira e Clementino (2006, p. 80), trata-se de 

uma lógica que considera “[...] a flexibilização de processos e das relações de ensino e 

aprendizagem, a ruptura com a linearidade e a hierarquia prevista pela educação formal e 

que configura uma nova atuação de professores e alunos em ambientes virtuais” .

Entre os novos recursos e módulos disponíveis pelos LMS, Kenski (2010, p. 66) destaca “os 

portfólios, os mapas conceituais, os blogs e os espaços de escrita colaborativa” , que podem 

ser utilizados de forma individualizada ou em grupo pelos alunos, tendo em vista o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas com o objetivo de acompanhar e avaliar o 

processo de aprendizagem dos discentes. Ricardo e Fonseca (2006, p. 201) destacam que

[...] a junção das facilidades proporcionadas pela internet e o uso de banco 
de dados [...] permitem o armazenamento de informações importantes como 
a navegação do aluno no ambiente, nos textos das bibliotecas temáticas, no 
material didático, suas relações de interação com os demais alunos e 
tutores e a realização de tarefas, exercícios e avaliações.

Para Kenski (2010, p. 66),

[...] a estrutura dos ambientes facilita aos avaliadores a observação dos 
processos de construção das atividades e o empenho que o aluno dedicou 
para a viabilização de cada tarefa. Os registros de todas as ações 
realizadas são documentos fundamentais para identificar os níveis de 
participação e evolução de cada aluno. É possível também identificar o grau 
de interação existente entre os participantes nas ações em grupos. Os 
ambientes virtuais viabilizam a realização de outro exercício, muito 
importante e pouco utilizado como estratégia de avaliação: os comentários 
entre pares.

Algumas dessas atividades podem ser avaliativas e têm caráter formal, como o uso de 

portfólios, de mapas conceituais, etc., já outras possuem caráter informal, como os blogs, os 

registros de acesso, os e-mails, etc. E “[...] como ferramentas de acompanhamento, as 

avaliações, no contexto do curso, oferecem informações que irão ajudar a revê-lo, bem 

como as atividades, as interações e a atuação de todos os envolvidos no processo: 

professores, tutores e alunos”.

Kenski (2010, p. 67) afirma que:

O processo avaliativo, envolvendo atividades presenciais e a distância, não 
pode ser um aspecto apartado do acompanhamento global dos alunos. A 
interação entre objetivos, conteúdos, atividades, tecnologias e pessoas 
envolvidas no processo educativo deve fluir como movimento que possibilite 
a aprendizagem e o alcance de resultados positivos, que faça cada 
participante não apenas alguém que sabe, mas mais um cidadão que sabe 
conviver em diferentes culturas educacionais (KENSKI, 2010, p. 67).
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2.6.2 Feedback na Avaliação On-line

Outra função importante da avaliação formativa é a de proporcionar feedback contínuo os 

alunos, o que significa que as oportunidades de feedback deve ocorrer de forma contínua e 

não pontualmente em cada atividade. Ele, acima de tudo, precisa ser um instrumento capaz 

de beneficiar com suas informações professores e alunos para que esses possam repensar 

suas ações, reverem seus planejamentos e traçarem novas estratégias de aprendizagem 

(WANG, 2007; VILLAS BOAS, 2011; FERNANDES, 2006).

A avaliação formativa on-line visa à melhoraria, ao ajuste e ao controle da qualidade da 

aprendizagem pelo fornecimento de padrões de avaliação, de métodos de avaliação e de 

feedback oportunos para os alunos, com base em seus comportamentos de aprendizagem. 

O registro do progresso do aluno serve como referência para os professores poderem 

melhorar o ensino. Ao mesmo tempo, a avaliação também é um registro da experiência do 

aluno na sua aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, esse método é centrado no aluno e 

tem como foco o apoio aos alunos para que esses possam monitorar e ajustar a sua 

aprendizagem durante o processo educativo (MING-LI e DAN, 2010).

O feedback realizado nos cursos a distância é efetivado pelos tutores e/ou professores e 

tem como objetivo “[...] reorientar a realização do exercício em novas bases e com maior 

possibilidade de acertos pelo aluno, que, com o retrabalho, tem maiores condições de 

atenção e compreensão do que lhe é solicitado” (KENSKI, 2010, p. 66). O feedback aqui 

citado não precisa ser somente o que é fornecido pelos tutores e professores, já que na EaD 

existe a facilidade de utilização, como estratégia de avaliação, os comentários entre pares, 

que é “[...] uma excelente atividade para o desenvolvimento do espírito crítico, o comentário 

dos alunos sobre os trabalhos dos colegas amadurece o grupo e os desperta para a 

convivência saudável e o respeito aos demais membros da turma” (ibid., p. 66).

O feedback constante, seja dos tutores seja entre os pares, insere “nesse processo de 

grande movimento de ideias, no qual há um grande número de interações entre aluno/aluno, 

aluno/professor e aluno/mídias, o participante, que se torna agente de construção do seu 

próprio conhecimento”. Nele, “não é o conhecimento que devemos avaliar, mas a qualidade 

de suas manifestações” (ROSA e MALTEMPI, 2006, p. 63), pois, segundo Hoffmann (2009a, 

p. 20), “a avaliação, na perspectiva de construção do conhecimento, parte de duas 

premissas básicas: confiança na possibilidade dos educandos construírem suas próprias 

verdades e valorização de suas manifestações e interesses”.

Moore e Kearsley (2010, p. 131) em seus estudos destacam que:

[...] diversos anos de pesquisa proporcionam um conhecimento significativo 
sobre tarefas e correção de tarefas. Sabemos que os alunos a distância têm
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maior probabilidade de continuar e completar cursos se tiverem tarefas 
freqüentes. Também sabemos que existe uma relação próxima entre a 
propensão dos alunos em dar continuidade ou desistir de um curso e o 
tempo entre a apresentação de tarefas e sua devolução. [...]

O feedback na avaliação formativa pode revelar fraquezas que necessitam de reforço e é 

visto como um componente essencial no processo ensino-aprendizagem no qual a intenção 

é apoiar a aprendizagem (Perrenoud, 1999). A avaliação formativa será de pouca ajuda para 

os alunos se os professores não alocarem tempo para realizar esse feedback, que deve ser 

dado em tempo hábil. Black e Wiliam (2009) observam que as mensagens a partir do 

feedback devem dizer aos alunos o que deve ser feito, melhorando, assim, a eficácia da 

aprendizagem; contudo, não devem ser padronizadas para todos, uma vez que cada aluno 

tem suas próprias dificuldades.

No entanto, a realização de feedback individualizado é difícil de ser realizado pelo professor 

em ambientes on-line onde há muitos alunos. Para resolver esse problema, os cursos a 

distância do Ifes possuem tutores a distância que auxiliam os professores nessa tarefa, 

sendo que cada tutor a distância pode atender a um máximo de 40 alunos, visando à 

manutenção da qualidade dos cursos.

Aqui é importante lembrar que o objetivo da avaliação contínua é a aprendizagem do aluno, 

então essa não pode ser punitiva e sim formativa. Os ambientes virtuais, como ambientes 

diferenciados, permitem que os estudantes possam refazer as atividades que não estejam 

corretas baseando-se no feedback do tutor, que deve reorientar a realização do exercício 

em novas bases e com maior possibilidade de acerto e aprendizagem. Essa interação 

aluno-tutor deve ocorrer em clima de respeito e harmonia, visando a melhorar os esforços 

de aprendizagem (KENSKI, 2010). E, como cita Stiggins (1999), esse feedback deverá ser 

usado na busca pelo sucesso do aluno.

2.6.3 Autorregulação e Autoavaliação na Avaliação On-line

Para os cursos on-line que se baseiam na avaliação formativa, o aluno é o principal 

protagonista da aprendizagem, assim, a autoavaliação e a autorregulação assumem um 

papel importante nas estratégias de aprendizagem que são projetadas para eles.

A avaliação de aprendizagem on-line refere-se às atividades e aos processos que avaliam a 

aprendizagem dos alunos, baseadas no uso de recursos da internet. Por esse meio, os 

alunos podem começar a ter consciência de sua aprendizagem a partir dos feedbacks 

oportunos dados pelos tutores e/ou professores, e, com isso, podem ajustar as suas
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estratégias de aprendizagem para controlar e melhorar a qualidade de sua aprendizagem 

pelo uso da autoavaliação e autorregulação.

Estes conceitos estão intimamente relacionados. Na avaliação formativa é necessário que 

haja uma participação construtiva e autônoma dos alunos visando à eliminação da diferença 

existente entre a sua situação de aprendizagem e a situação de aprendizagem esperada, o 

que pode ocorrer por meio da autoavaliação e autorregulação.

Na educação a distância se espera dos alunos a capacidade de aprender a aprender e, com 

isso, o desenvolvimento de competência como a metacognição, o autodesenvolvimento e a 

autoaprendizagem, que os ajudará no seu processo de aprendizagem. Então, o aluno é 

responsável por realizar essas tarefas, mas não se pode esquecer-se do papel do professor, 

que deve guiá-lo, acompanhá-lo e apoiá-lo por meio de seus feedbacks constantes e 

oportunos.

Quanto mais os estudantes aprenderem a aprender independentemente de 
seus professores para se tornarem autônomos, mais cumprem tarefas que 
tradicionalmente foram desses professores. Acima de tudo, devem adquirir 
a habilidade e o hábito de observar e avaliar sua própria aprendizagem. 
Psicólogos da aprendizagem chamam isso de ‘metacognição’. Quanto à 
aprendizagem autônoma, esta expressão se refere a conhecimento que é 
utilizado para regular ou controlar a cognição em um processo de 
aprendizagem. Na aprendizagem on-line esta atividade tem prioridade alta 
(PETERS, 2009, p. 201).

Assim, segundo Valente, Moran e Arantes (2011, p. 16), “[...] alunos com maior grau de 

autonomia conseguem progredir sem precisar de admoestação e com pouca necessidade 

de orientação [...]” e esses “[...] podem ter diferentes graus de autonomia quanto à 

determinação de objetivos, aos métodos de estudo e ao processo de avaliação de sua 

aprendizagem”.

A autorregulação, de acordo com Zimmerman et al. (2005), pode ser entendida como um 

processo autodiretivo mediante o qual os estudantes transformam suas habilidades mentais 

em atividades e destrezas necessárias para atuarem em diversas áreas. Ou seja, é um 

participante ativo de seu próprio processo de aprendizagem, com iniciativa, perseverança e 

autonomia.

Já a autoavaliação é uma forma de envolver o estudante com seu processo formativo 

fomentando a reflexão e a autocrítica, que lhe permite aprender a valorar, criticar e 

reflexionar sobre o seu próprio trabalho (ZIMMERMAN et al., 2005).

Para fortalecer a avaliação formativa pelo uso da autorregulação, os cursos on-line 

permitem a individualização de conteúdos, “[...] uma vez que o percurso a ser trilhado, o 

caminho de cada aluno no curso seria dado a partir de seus resultados em atividades 

formativas, possibilitando uma experiência de aprendizagem personalizada, contextualizada
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[...]” (JORGE e FONSECA, 2006, p. 209) e que iria facilitar a eliminação das lacunas 

existentes entre a aprendizagem do aluno e os objetivos esperados.

As várias ferramentas, síncronas e assíncronas, disponíveis nos LMS existentes permitem o 

registro, o armazenamento e a recuperação de informações, que, uma vez recuperadas, 

podem ser revisitadas a qualquer momento, o que permite intervenções mais elaboradas, 

possibilitando aos alunos terem tempo para ler, escrever e refletir sobre seus pensamentos 

antes de expô-los para o professor, tutor ou para seus colegas. E isso é o que reforça e 

permite ao aluno a autorreflexão e funciona como ponto de partida para o desenvolvimento 

de seus processos metacognitivos.

Na avaliação on-line todas as ações devem caminhar no sentido de gerarem interação e 

comunicação entre todos os participantes do processo educacional, e deve garantir um 

clima de respeito e harmonia, para que se tenha condição de que os participantes dessa 

nova cultura possam conviver com as tecnologias e as pessoas e possam dedicar seus 

esforços para o processo de aprendizagem.

A ideia da autoavaliação na EaD é reforçada pelos referenciais para a qualidade da 

educação superior a distância (MEC, 2007, p. 19) quando, ao definir a meta-avaliação, 

afirma que”[...] a Instituição deve considerar as vantagens de uma avaliação que englobe 

etapas de autoavaliação e avaliação externa”.
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2.7 TRABALHOS CORRELATOS

Para realização deste trabalho foi necessário analisar materiais teóricos sobre avaliação da 

aprendizagem, especialmente a avaliação da aprendizagem formativa, e sobre avaliação da 

aprendizagem na educação a distância. Para isso, foram realizadas pesquisas em livros e 

em diversos repositórios digitais em busca de teses, dissertações e artigos relacionados ao 

tema. As palavras-chave utilizadas nas buscas foram: “avaliação da aprendizagem” , 

“avaliação formativa”, “evaluación educativa", “evaluación formativa", “assessment for 

learning” e “Formative Assessment”. Os principais locais pesquisados se encontram listados 

na tabela 4.
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Tabela 4 -  Bases utilizadas para pesquisa no Brasil e no Exterior

NO BRASIL
Site Endereço
Domínio público http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObr

aForm.jsp
Google Acadêmico http://scholar.google.com.br/
MCT http://bdtd.ibict.br/
USP http://www.teses.usp.br/
UERJ http://www.bdtd.uerj.br/
Unicamp http://libdigi.unicamp.br/
UNB http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/
PUC-RS http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/biblioteca/Capa/B

CEPesquisa/BCETesesDiss
UFRGS http://www.lume.ufrgs.br/
UNESP http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/
Scielo http://www.scielo.ora/php/index.php

Base de Teses da Capes http://capesdw.capes.aov.br/capesdw/
NO EXTERIOR
Repositório da Universidade do 
Minho (Portugal)

http://repositorium.sdum.uminho.pt/

Stanford University (EUA) http://highwire.stanford.edu/
RCAAP (Repositório Científico de 
Acesso Aberto em Portugal)

http://www.rcaap.pt/

ROAR (Registry of Open Access 
Repositories) - University of 
Southampton (UK)

http://roar.eprints.org/

DSPACE (Open-source solution for 
acessing, managing and preserving 
scholarly works) -  Repositório 
desenvolvido pelo MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology)

http://www.dspace.org/

Universia http://universia.bet
e_SpacioUNED - Repositório 
Institucional de Ia UNED

http://e-spacio.uned.es/fez/index.php

Fonte: Construção da autora.

Para organizar os materiais encontrados foi criada uma planilha com algumas informações 

referentes aos principais assuntos discutidos em cada um, especificamente os assuntos de 

maior interesse nesse projeto. Alguns materiais que não se encaixavam no contexto da 

pesquisa foram descartados, já outros pareciam estar dentro do contexto, mas não foi 

possível acessar os arquivos. A figura 10 mostra parte da planilha criada. O arquivo com os 

demais trabalhos encontra-se no Apêndice H.
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Figura 10 - Extrato da planilha dos trabalhos pesquisados sobre avaliação da aprendizagem e avaliação
formativa.
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Fonte: Construção da autora.

Foram selecionados 119 trabalhos. Inicialmente foi realizada uma leitura exploratória em 

cada um desses materiais, especialmente focando em seu resumo, introdução e índice. O 

objetivo era ter uma visão superficial dos mesmos e preencher na planilha as informações 

que julgamos relevantes: nome do trabalho, autores, tipo (dissertação, tese, artigo, livro, 

etc.), instituição, se é nacional ou não, palavras-chave, se a avaliação da aprendizagem é o 

foco, se é aplicada à EaD, se o tema principal refere-se à avaliação inicial, avaliação 

formativa, avaliação somativa, autorregulação, feedback ou autoavaliação. Na medida do 

possível, preenchemos as informações, mas nem sempre conseguimos fazer isso com 

exatidão, dadas as características de alguns trabalhos.

Os itens foram classificados como: muito relevante, relevante, de média relevância e outros. 

Para que se tornasse mais fácil a visualização desta classificação, os itens foram marcados 

em azul escuro (muito relevante), azul médio (relevante), azul claro (de média relevância) e 

os demais permanecerem em branco. Alguns itens não puderam ser acessados, e, então 

foram marcados de vermelho.

Esta pesquisa teve como base 38 livros, 40 artigos, 8 teses, 28 dissertações e 5 materiais 

diversos que versavam sobre avaliação da aprendizagem. Destes, 7 eram do ano de 2013, 

14 do ano de 2012, 18 do ano de 2011, 18 do ano de 2010, 15 do ano de 2009 e 47 de 

outros anos. Também, dos 119 trabalhos levantados, 17 foram considerados muito 

relevantes, 18 relevantes, 24 de média relevância, enquanto outros 60, apesar de tratarem 

dos temas pesquisados, foram considerados de quase nenhuma relevância.
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CAPÍTULO III -  CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Se eu soubesse o que eu estava fazendo, não 
seria chamada pesquisa.

Albert Einstein

Ao longo desse projeto, discutimos nossos pressupostos sobre educação a distância, as 

abordagens pedagógicas que envolvem o processo ensino-aprendizagem, a avaliação da 

aprendizagem, a avaliação formativa e a avaliação da aprendizagem formativa na EaD. 

Neste contexto, foi delineada a pesquisa desta tese quanto à abordagem, quanto aos 

métodos que foram usados e os objetivos que pretendíamos alcançar, relacionando os 

assuntos levantados no referencial teórico ao tema de investigação e ao objetivo central do 

trabalho, que é: construir um modelo conceituai que colabore para a melhoria do 

planejamento e execução da avaliação da aprendizagem da Pós-graduação em 

Informática na Educação.

Visando a atingir esse objetivo, neste capítulo será descrita a metodologia adotada.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

3.1 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

As pesquisas científicas, de forma geral, e na educação, de forma específica, podem ser 

classificadas quanto à sua natureza; quanto à sua abordagem; quanto aos seus objetivos; 

quanto aos métodos; e quanto aos procedimentos técnicos escolhidos.

Quanto à sua Natureza

A pesquisa, base deste projeto, foi classificada, quanto à sua natureza, como Pesquisa 

Aplicada, pois o seu resultado, o modelo conceituai proposto, irá apoiar a equipe 

multidisciplinar do curso de pós-graduação em Informática na Educação no planejamento e 

execução das tarefas avaliativas. Gerhardt e Silveira (2009, p. 35) dizem que a pesquisa 

aplicada “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais” . Então, este modelo tem por

Marize Lyra Silva Passos 142



objetivo obter avaliações baseadas em uma perspectiva formativa e mediadora, visando a 

alcançar uma nova significação do ato de avaliar na PIE.

Quanto à sua Abordagem

Quanto à sua abordagem, foi classificada como pesquisa qualitativa e quantitativa, sendo 

predominantemente qualitativa, que, na visão de Flick (2009, p. 8), é aquela que “visa 

abordar o mundo 'lá fora' [...] e entender, descrever e, às vezes, explicar os fenômenos 

sociais 'de dentro', de diversas maneiras diferentes”. Entretanto, ela, também, terá um viés 

quantitativo, pois algumas vezes a informação obtida não é vista diretamente, sendo 

necessário um tratamento quantitativo desses dados. Como cita Günther (2006, p. 207), “o 

pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, mas utilizar as várias 

abordagens, qualitativas e quantitativas, que se adéquam à sua questão de pesquisa”.

Sampieri, Collado e Lucio (1991) denominam a independência destes dois métodos - o 

qualitativo e o quantitativo - de método misto. Para ele, o método misto - multimodal - não 

neutraliza o outro na tentativa de responder às diferentes questões no campo da 

investigação de um problema determinado, pois coleta, avalia e vincula dados qualitativos e 

quantitativos numa mesma pesquisa.

Quanto aos seus Objetivos

Quanto a seus objetivos, esta é uma pesquisa descritiva e explicativa, pois têm como 

objetivo a descrição das características de determinada população, bem como identificar os 

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos estudados. Ela 

tem por objetivo proporcionar maior familiaridade e aprofundamento em relação à avaliação, 

pelo aprofundamento das concepções presentes no discurso da equipe multidisciplinar 

sobre a caracterização da avaliação da aprendizagem que é realizada na PIE. Isso irá servir 

de base para a construção de um modelo conceituai baseado na realidade do curso.

Gil (2002, p. 42) afirma que as pesquisas, em relação aos seus objetivos, podem ser 

classificadas em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. Segundo este 

autor, as pesquisas descritivas “[...] têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis [...]” . Já as pesquisas explicativas “[...] têm como preocupação 

central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, 

porque explica a razão, o porquê das coisas [...]” .
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Quanto aos Métodos

Para que se possa chegar a determinadas conclusões com os dados da pesquisa é 

necessário que se defina o modelo de raciocínio, ou o método, que será utilizado. Em uma 

pesquisa, os métodos não são mutuamente exclusivos, por este motivo nesta pesquisa foi 

utilizado mais de um método, a saber: histórico, indutivo, fenomenológico e o hipotético- 

dedutivo.

Neste trabalho, um dos métodos utilizados foi o histórico, que

[...] consiste em investigar acontecimentos, processos e instituições do 
passado para verificar a sua influência na sociedade de hoje, pois as 
instituições alcançaram sua forma atual através de alterações de suas 
partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto 
cultural particular de cada época. Seu estudo, para uma melhor 
compreensão do papel que atualmente desempenham na sociedade, deve 
remontar aos períodos de sua formação e de suas modificações.

O método histórico foi utilizado nesta pesquisa na fase de levantamento de dados, pois, 

para que se possa entender a avaliação formativa e, em especial, a sua aplicação na 

educação a distância, foi necessário fazer uma revisão histórica do aparecimento da 

avaliação nas instituições educacionais e sua evolução ao longo dos séculos, bem como a 

transformação de seus objetivos, de mera constatação de conhecimento de dados a parte 

integrante do processo ensino-aprendizagem.

Segundo Lakatos e Marconi (1991), o método indutivo é

[...] um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 
particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou 
universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos 
argumentos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que 
o das premissas nas quais se basearam.

Na utilização deste método foram considerados três elementos fundamentais para a 

indução:

1) observação dos fenômenos - nessa etapa forma observadas e analisadas as 

concepções que cada membro da equipe multidisciplinar possuía sobre a avaliação 

formativa, as quais foram externadas nos questionários e entrevistas;

2) descoberta da relação entre eles - a partir desta observação e análise foi possível definir 

o grau de aproximação ou de afastamento do indivíduo em relação à concepção teórica 

da avaliação formativa;

3) generalização da relação -  aqui foi possível, a partir dos dados levantados e analisados 

posteriormente, definir o grau de aproximação ou afastamento do referencial teórico 

sobre avaliação formativa da equipe multidisciplinar do curso de Pós-graduação em 

Informática na Educação.
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O método fenomenológico “[...] não é dedutivo nem empírico. Consiste em mostrar o que é 

dado e em esclarecer este dado [...]” (GIL, 2008, p. 33), e, segundo este mesmo autor, tem 

como regra

[...] avançar para as próprias coisas. Por coisas entende-se simplesmente o 
dado, o fenômeno, aquilo que é visto diante da consciência. A 
fenomenologia não se preocupa com algo desconhecido que se encontre 
atrás do fenômeno, só visa ao dado, sem querer decidir se este dado é uma 
realidade ou uma aparência: haja o que houver, a coisa está aí.

Este método foi empregado ao se construir o Modelo Conceituai de Avaliação Formativa 

para o curso de Pós-graduação em Informática na Educação, que é um modelo concreto 

que servirá de base ao planejamento e à execução das avaliações formativas do curso.

O método hipotético-dedutivo, “[...] que se inicia pela percepção de uma lacuna nos 

conhecimentos acerca da qual formula hipóteses e pelo processo de inferência dedutiva, 

testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese” (LAKATOS E 

MARCONI, 1992, p. 106). Aqui, o método foi utilizado para apoiar a comprovação à hipótese 

inicial do trabalho durante a realização do seminário de apresentação e validação do Modelo 

Conceituai de Avaliação Formativa para o curso de Pós-graduação em Informática da 

Educação.

Quanto aos Procedimentos Técnicos

Esta pesquisa, quanto ao procedimento técnico utilizado, foi classificada como uma 

pesquisa-ação, que, segundo Thiollent (2011, p. 20), pode ser definida como:

Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo.

Para Gil (2002, p. 43-44), é importante que as pesquisas, além de serem classificadas 

quanto aos seus objetivos, sejam também classificadas quanto aos seus procedimentos 

técnicos, ou seja, quanto “ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que 

envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de coleta de 

dados”.

Villas Boas (2011, p. 25) afirma que

[...] investigações que simplesmente apresentam as práticas existentes 
apenas confirmam os dados desencorajadores já apontados. Para que 
sejam produtivas, elas precisam se articular a intervenções. Se são 
implementadas juntamente com os professores em sala de aula, isso é, se 
são pesquisas colaborativas, essa ação irá se estendendo a outras turmas, 
a outros professores, e poderá alcançar toda a escola.
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Thiollent (2011, p. 22-23), ainda afirma que, na pesquisa-ação, “[...] há uma ampla e 

explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada 

sendo que o seu objetivo “[...] consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os 

problemas da situação observada

A proposta de conteúdo e seqüência para a condução da pesquisa-ação deste trabalho tem 

por base o trabalho de Thiollent (2011) e pode ser vista na figura 11, na qual pode-se 

observar que cada ciclo do processo da pesquisa-ação acontece em cinco fases: planejar; 

coletar dados; analisar dados e planejar ações; implementar ações; avaliar resultados; e 

gerar relatório.

Figura 11 -  Seqüência para a condução da pesquisa-ação
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Fonte: adaptado de Thiollent (2011).

Todas essas fases, etapas e atividades encontram-se detalhadas no quadro 2, e formam a 

estrutura para pesquisa-ação proposta por este trabalho. As fases são apresentadas em 

uma única seqüência, mas ao longo do trabalho esta seqüência foi, por vezes, alterada.

Na pesquisa-ação utiliza-se a observação participante, na qual interfere-se no objeto de 

estudo de forma cooperativa com os participantes da ação para resolver um problema e 

contribuir para a base do conhecimento. No caso desta pesquisa, os grupos envolvidos 

serão a equipe de coordenação de curso, os professores formadores e os tutores 

presenciais e a distância, que irão participar da pesquisa no sentido de contribuir com a 

construção do modelo conceituai de avaliação formativa a ser utilizado pela PIE para o 

planejamento e a execução das avaliações do curso. E, como afirma Thiollent (2011, p. 23),
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por ser esta uma pesquisa-ação, visa a “[...] aumentar o conhecimento dos pesquisadores e 

o conhecimento ou o ‘nível de consciência’ das pessoas e grupos considerados
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Quadro 2 -  Detalhes das fases e atividades da estrutura proposta para a pesquisa-ação.

Fases Atividades Capítulos

Pl
an

ej
ar

 a 
pe

sq
ui

sa
-a

çã
o

Iniciar projeto de 
pesquisa-ação

• Iniciação dirigida pela pesquisa;
• Iniciação dirigida pelo problema.

Capítulo 1

Definir estrutura 
conceitual-teórica

• Mapear literatura;
• Delinear ideias e proposições;
• Determinar questões e definir objetivos 

da pesquisa.

Capítulo 1 
e II

Selecionar 
unidade de 
análise e técnicas 
de coleta

• Selecionar unidade de análise;
• Definir técnicas de coleta de dados;
• Elaborar protocolo de pesquisa-ação.

Capítulo
III

Definir contexto e 
propósito

• Diagnosticar situação;
• Definir tema e interessados;
• Delimitar o problema;
• Definir critérios de avaliação para a 

pesquisa-ação.

Capítulo 1

Coletar dados
• Registrar dados;
• Realimentar dados.

Capítulo
IV

Analisar dados e planejar 
ações

• Tabular dados;
• Comparar dados empíricos com a teoria;
• Elaborar plano de ação.

Capítulo
IV

Implementar ações • Implementar plano de ações. Capítulo
V

Avaliar resultados e gerar 
relatório

• Avaliar resultados;
• Desenhar implicações teóricas e 

práticas;
• Redigir relatório.

Capítulo
VI

Fonte: criação do autor, baseado em Thiollent (2011).
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3.2 CONTEXTO - O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO

O curso de Pós-Graduação em Informática na Educação (PIE), mais especificamente a 

terceira oferta deste, que se iniciou em 2012, foi o contexto que serviu de base para a 

realização desta pesquisa sobre a avaliação da aprendizagem formativa, portanto, convém 

que este seja detalhado.

O Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes iniciou sua atuação na EaD por meio do projeto 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), com o curso superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas (TADS), em 2007. Já a oferta do curso, na modalidade a 

distância, da Pós-graduação Lato Sensu em Informática na Educação (PIE) foi autorizado 

em julho de 2009 pela portaria da Reitoria n° 934, e teve sua primeira oferta iniciada em 

julho de 2010.

O curso é ofertado pelo Ifes, no estado do Espírito Santo, que é um dos 27 estados do 

Brasil. O Espírito Santo encontra-se na região sudeste do país e tem como capital a cidade 

de Vitória, possuindo uma população estimada de 3.547.055 habitantes, em julho de 2011. 

Possui uma área territorial de 46.098,571 km2 e uma densidade demográfica de 76,25 

(IBGE, 2012). Na figura 12 é possível ver a localização do estado dentro do Brasil.

O estado possui 78 municípios distribuídos em 10 microrregiões: Metropolitana, Rio Doce, 

Litoral Sul, Central Serrana, Sudeste Serrana, Nordeste, Centro-Oeste, Noroeste, Centro Sul 

e Caparaó (Instituto Jones dos Santos Neves, 2013).
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Figura 12 - Posição geográfica, dimensões e limites do Espírito Santo.

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves, 2013.
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Figura 13 -  Localização do Campus de Serra e distribuição dos polos de apoio presencial no estado do 
____________________________________ Espírito Santo.______________________________________
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A oferta do curso PIE é de responsabilidade do campus de Serra, um dos 18 campi do Ifes, 

que é responsável pelo gerenciamento dos aspectos pedagógicos e administrativos do 

curso. A terceira oferta, que serviu de base para esta pesquisa, está sendo executada nos 

polos dos municípios de Aracruz, Domingos Martins, Pinheiros e Vitória. Na figura 13 é 

possível ver o mapa político do estado do Espírito Santo com a localização do Campus de
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Serra, bem como os polos de apoio presencial nos quais a terceira oferta do curso de Pós- 

graduação em Informática na Educação foi efetivada.

A Pós-graduação em Informática tem por finalidade ofertar cursos que propiciem a formação 

continuada de professores da educação básica e demais níveis, bem como fomentar o 

desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, além de 

promover a pesquisa em metodologias inovadoras apoiadas em tecnologias de informação e 

comunicação (IFES, 2009a).

O curso foi projetado para atender profissionais de diversas áreas, tais como: Educação, 

Administração, Computação, etc. Assim, os profissionais que procuram o curso possuem 

maior aproximação com a área técnica e/ou pedagógica e muitos procuram adquirir uma 

base de conhecimento em informática para aplicá-la, com criatividade, à educação 

fundamental, média e superior. E teve como motivação as constantes inovações 

tecnológicas e a inserção da informática como um ferramental importante para o professor 

em sala de aula.

A distribuição da carga horária do curso inclui atividades teóricas e práticas, individuais ou 

em grupos, seminários e outras ações educativas. Outras 120 horas são destinadas à 

orientação e elaboração de um artigo científico como Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), perfazendo um total de 480 horas. No quadro 3, apresentado anteriormente, tem-se 

a distribuição das disciplinas pelos módulos e a carga horária alocada para cada uma.
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Quadro 3 - Matriz de disciplinas da PIE

Núcleos de Estudos D iscip linas CH

Módulo 1 -
Conhecimentos
Básicos

1 - Educação a Distância e Ambientes Virtuais de 
Aprendizaqem

30

2 - Introdução à Organização de Computadores 40

3 - Introdução à Informática: computador ferramenta 30
4 - Teorias de Aprendizagem e a Docência no Contexto Digital 40
5 - Metodologia e Pesquisa Científica 20

Módulo II -
Conhecimentos
Específicos

6 - Software Educacional e Objetos de Aprendizagem 40
7 - Projetos de Aprendizagem baseada no uso de novas 
tecnologias

40

8 - Produção de Material Digital 30
9 - Uso de Mapas Conceituais como ferramenta de 
aprendizagem

20

Módulo III -
Conhecimentos
Avançados

10 - Acessibilidade e Informática na Escola Inclusiva 30
11 - Comunidades Virtuais de Aprendizagem 20
12 - Informática em Gestão Escolar 20

Total de Disciplinas 360
Módulo IV Monoarafia -  ARTIGO 120
Total do Curso 480

Fonte: Projeto do curso da Pós-Graduação em Informática na Educação do Ifes (2009).
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Para a efetivação da educação a distância é necessária a presença de vários atores que 

atuam de diversas maneiras para promoverem uma educação de qualidade com eficiência e 

eficácia. Moore e Kearsley (2007, p. 17) afirmam que “em uma abordagem sistêmica, os 

cursos usualmente são elaborados por equipe de elaboradores de instruções, por 

especialistas em mídias e tecnologia, bem como por especialistas em conteúdo”. No modelo 

de educação a distância do curso PIE, essa equipe chama-se equipe multidisciplinar, e dela, 

entre outros, participam os seguintes profissionais: coordenador de curso; coordenador de 

tutoria; pedagogo; revisor de textos; designer instrucional; professores formadores; tutores a 

distância e presenciais; orientadores de TCC e, é claro, o aluno, foco central de todo o 

processo, funções que serão destacadas a seguir.

Coordenador do Curso - responsável pelo gerenciamento do curso e acompanhamento da 

atuação dos professores formadores e dos tutores a distância e presencias. Ele deverá, 

também, participar dos grupos de trabalho para o desenvolvimento de metodologia, 

elaboração de materiais didáticos para serem utilizados na modalidade a distância e 

sistemas avaliativos do aluno.

Coordenador de Tutoria - tem a função de apoiar a coordenação de curso com relação à 

comunicação e interação com os tutores presenciais e a distância. Deverá trabalhar de 

forma integrada com o pedagogo de curso, com vista à necessidade de um aprimoramento 

da abordagem didática e metodológica do curso; etc.

Designer Instrucional - tem a função de garantir que o material didático tenha uma 

interface de comunicação adequada ao projeto pedagógico do curso, e que facilite o 

processo de ensino e de aprendizagem apoiados por tecnologias. Deverá estudar, 

apresentar e estimular o uso de diversificados meios tecnológicos (mídias, softwares, 

objetos de aprendizagem, videoconferência, web conferência e outros) que venham 

contribuir com a melhor forma de aprendizagem dos alunos. Também deverá atuar de forma 

integrada ao pedagogo de curso, visando ao aprimoramento de uma abordagem didática e 

metodológica compatível com a disciplina; etc.

Revisor de Texto - responsável por garantir a clareza e a coerência textual, e conseguir 

transmitir a ideia do autor da melhor e mais correta forma possível no material impresso e 

nas páginas Web produzidas para os cursos.

Pedagogo -  responsável por acompanhar e promover interlocuções entre a equipe do 

curso. Deverá auxiliar na criação de metodologias que promovam o processo de ensino- 

aprendizagem de acordo com as peculiaridades do curso, bem como assessorar o professor 

formador no planejamento e organização das atividades de sua disciplina, avaliando o
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planejamento integrado de forma a garantir harmonia de conteúdos e atividades nas 

disciplinas concomitantes, com o acompanhamento do designer instrucional do curso; etc.

Professor Formador - esse professor é responsável pela elaboração do material 

instrucional da disciplina, além do planejamento e gerenciamento de todo o processo de 

desenvolvimento da aprendizagem na disciplina de sua responsabilidade. Acompanha, 

também, o desempenho dos tutores a distância e presenciais.

Professor Orientador de TCC - esse professor é responsável pela orientação dos alunos 

na construção dos trabalhos de conclusão do curso, item obrigatório para a conclusão do 

curso.

Tutor a Distância - o tutor a distância faz a orientação e acompanhamento das atividades 

dos estudantes on-line pelo ambiente colaborativo de aprendizagem, tirando dúvidas e 

corrigindo tarefas. É o responsável por avaliar todas as atividades enviadas pelo ambiente 

virtual de aprendizagem e auxiliar na correção de exercícios, trabalhos e provas escritas, se 

assim for solicitado pelo professor formador; etc.

Tutor Presencial -  suas funções podem variar de acordo com o projeto pedagógico do 

curso. Ele é o responsável pelo acompanhamento presencial dos alunos e deverá 

acompanhar-lhes o desempenho, buscando incentivá-los a cumprir, dentro dos prazos, 

todas as atividades propostas conforme o cronograma do curso, bem como estimular o 

estudante a lançar mão de diversas fontes de informação, como as bibliotecas e laboratórios 

dos polos, bibliotecas virtuais, etc.

Para este trabalho propôs-se a divisão da equipe multidisciplinar em três grupos: a Equipe 

de Coordenação, a de Professores e a de Tutores, conforme visto na Figura 14.

A Equipe de Coordenação de Cursos é responsável pelo planejamento e execução do 

mesmo, sendo esta formada pelo Coordenador de Curso, o Coordenador de Tutoria, o 

Designer Instrucional, o Pedagogo e o Revisor de Textos.

A Equipe de Professores Especialistas é formada por Professores Formadores e 

Professores Orientadores de TCC, sendo esta responsável pelas tarefas de planejamento e 

preparação dos conteúdos e das salas de aulas virtuais que serão realizadas no ambiente 

virtual de aprendizagem, bem como pela orientação da construção dos TCCs.

A Equipe de Tutores é formada por Tutores Presenciais e Tutores a Distância, sendo esta 

responsável pela interação com os alunos. A principal diferença entre estes dois atores é 

que o tutor presencial encontra-se disponível de forma presencial nos polos para 

atendimento aos alunos.
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Figura 14 -  Representação das equipes que compõem a equipe multidisciplinar do Ifes

Fonte: criação própria da autora.

3.3 UNIVERSO

Para Lakatos e Marconi (1992, p. 108), o

[...] universo ou população é o conjunto de seres animados ou inanimados 
que apresentam pelo menos uma característica em comum. [...] A 
delimitação do universo consiste em explicitar que pessoas ou coisas, 
fenômenos, etc. serão pesquisadas, enumerando suas características 
comuns, como, por exemplo, sexo, faixa etária, organização a que 
pertencem comunidade onde vivem, etc.

O universo desta pesquisa foi formado por todos os membros da equipe multidisciplinar da 

terceira oferta do curso de Pós-graduação em Informática na Educação a distância do Ifes, 

conforme tabela 5.

Tabela 5 -  Universo representativo desta pesquisa

Equipe Total
Equipe de Coordenação 4
Equipe de Professores 9
Equipe de Tutores 13
Total 26

Fonte: Coordenação de Curso PIE -  Ifes.

O curso de Pós-graduação em Informática na Educação é dividido nas seguintes equipes 

que, juntas, formam a equipe multidisciplinar do curso:
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• Equipe de Coordenação: formada por cinco profissionais:

o Coordenador de Curso

o Coordenador de Tutoria

o Designer Instrucional

o Pedagogo

o Revisor de Texto

• Equipe de Professores: formada por nove professores formadores responsáveis pelas 

disciplinas e mais vinte e três professores que só são orientadores de TCC. Aqui se 

deve destacar que alguns dos professores formadores são responsáveis por mais de 

uma disciplina e que, também, são tutores a distância e professores orientadores de 

TCC. A seguir, tem-se a relação das disciplinas ofertadas no curso:

o Educação a Distância e Ambientes Virtuais de Aprendizagem; 

o Introdução à Organização de Computadores;

o Introdução à Informática: computador ferramenta;

o Teorias de Aprendizagem e Docência no Contexto Digital;

o Metodologia e Pesquisa Científica;

o Software Educacional e Objetos de Aprendizagem;

o Projetos de Aprendizagem baseada no uso de novas tecnologias; 

o Produção de Material Digital;

o Uso de Mapas Conceituais como ferramenta de aprendizagem; 

o Acessibilidade e Informática na Escola Inclusiva;

o Comunidades Virtuais de Aprendizagem;

o Informática em Gestão Escolar;

o Orientação de TCC.

• Equipe de Tutoria: formada por 9 professores que só atuam como tutores a distância, 

sendo que alguns, além de tutores, são professores formadores ou professores 

orientadores de TCC, e quatro tutores presenciais. Cada tutor atende, em média, a 

quarenta alunos.

3.4 AMOSTRAGEM

Para Gil (2002, p. 121),

[...] de modo geral, os levantamentos abrangem um universo de elementos 
tão grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade. Por 
essa razão, o mais freqüente é trabalhar com uma amostra, ou seja, com 
uma pequena parte dos elementos que compõem o universo. Quando essa 
amostra é rigorosamente selecionada, os resultados obtidos no
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levantamento tendem a aproximar-se bastante dos que seriam obtidos caso 
fosse possível pesquisar todos os elementos do universo.

Para Flick (2009, p. 44), a amostragem na pesquisa qualitativa “[...] geralmente é 

formalizada, por exemplo, extraindo-se uma amostra aleatória da população, definindo 

algumas cotas na mostra e coisas do tipo”, podendo seguir lógicas distintas, ou seja, 

“amostragens mais formais, com critérios previamente definidos, e as mais flexíveis, com 

foco nas necessidades que aparecerão durante a realização da pesquisa”.

Para Thiollent (2011, p. 53), na pesquisa-ação “[...] todas as partes ou grupos interessados 

na situação ou nos problemas investigados devem ser consultados [...]” , visando, com isso, 

“[...] exercer um efeito conscientizador e de mobilização em torno de uma ação coletiva [...]” 

(ibid., p. 70) abrangendo “[...] o conjunto da população que será consultada sob a forma de 

questionário ou de discussão em grupos” (ibid., p. 70).

Pelas razões expostas anteriormente, todos os membros da equipe multidisciplinar foram 

convidados a participar, de forma voluntária, desta pesquisa. Os participantes foram 

divididos em três grandes grupos: a equipe de coordenação, a equipe de professores e a 

equipe de tutores que atuam na 3a oferta do curso de Pós-graduação em Informática na 

Educação, que ocorreu nos anos de 2012 e 2013.

Todos os integrantes da equipe multidisciplinar da PIE foram convidados para participar de 

três etapas da pesquisa, ou seja, responderem ao questionário, contribuírem, como 

participantes do grupo focal, do fórum de discussão “Construção de um Modelo Conceituai 

de Avaliações Formativas” e do “Seminário de apresentação e validação do ‘Modelo 

Conceituai de Avaliações Formativas da PIE’”. Para a etapa de entrevistas, que teve como 

objetivo conhecer como é feito o planejamento das atividades avaliativas, foram convidados 

os membros da equipe de professores e de coordenação de curso, pois estes são os 

responsáveis pelo planejamento das disciplinas na PIE, ficando a equipe de tutores fora 

desta etapa por não ser atribuição desta o planejamento das disciplinas.

Os professores orientadores de TCC não foram convidados para participar de nenhuma das 

duas etapas, pois não participam do planejamento e nem da correção de atividades de 

avaliação da aprendizagem na PIE. Estes participam somente da fase final do curso, ou 

seja, da produção dos trabalhos de conclusão do curso.

A tabela 6 lista as amostragens que foram utilizadas, por ferramentas, no levantamento de 

dados.
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Tabela 6 -  Universo x Amostragem desta pesquisa

Grupo / Ferramenta Membros 
da Equipe

Questionário Entrevista Grupo
Focal

Seminário

Equipe de Coordenação 4 4 4 4 4

Equipe de Professores 9 9 9 9 9

Equipe de Tutores 13 13 . . . 13 13

Total 26 26 13 26 26

Fonte: Criação feita a partir da equipe multidisciplinar existente.

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

O procedimento de coleta dos dados visando a “[...] obter informações acerca do que as 

pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram 

(GIL, 2008, p. 63) foi realizado com o objetivo de dar voz aos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, sendo que esses instrumentos permitirão compreender a realidade a partir do 

significado a eles atribuído pela equipe multidisciplinar do curso.

A partir de nossa questão de pesquisa “Como melhorar o planejamento e a execução da 

avaliação da aprendizagem no curso de Pós-graduação em Informática na 

Educação?” foi realizado o levantamento de dados acerca dos professores, de suas 

percepções e seus fazeres pedagógicos em relação ao planejamento e execução das 

avaliações formativas na PIE com base nos seguintes procedimentos:

• levantamento documental, a partir dos registros nas salas virtuais, da atuação dos 

sujeitos de pesquisa no desempenho de suas funções na PIE e das atas de reuniões 

iniciais, intermediárias e finais das disciplinas;

• aplicação de questionário, denominado “Perfil e Concepções - Avaliação Formativa”, 

(Apêndice D) que teve a finalidade de levantar o perfil dos membros da equipe 

multidisciplinar do curso de Pós-graduação em Informática na Educação (PIE) do 

Instituto Federal do Espírito Santo envolvida com o planejamento e execução das 

atividades avaliativas, bem como a percepção, destes, quanto ao que é a avaliação da 

aprendizagem formativa;

• entrevista individual “Fazeres Pedagógicos” (Apêndices F), buscando levar os 

professores à reflexão sobre sua prática, destacando seus saberes e fazeres sobre a 

avaliação da aprendizagem formativa;

• grupo focal operacionalizado pelo uso do fórum de discussão “Construção de um 

Modelo Conceituai para Planejamento de Avaliações Formativas”, que foi utilizado para
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levantar sugestões que apoiaram a construção do modelo conceituai de planejamento 

de avaliação formativa;

• seminário “Validação do Modelo Conceituai para Planejamento de Avaliações

Formativas”, aberto a todos os sujeitos que participaram da pesquisa na qual foi

apresentado e validado o modelo conceituai final. Para a validação do modelo, os

participantes do seminário responderam ao instrumento de validação do modelo

(Apêndice G).

a) Levantamento documental

Com a intenção de ampliar e de diversificar os conhecimentos, ampliando e aprofundando o 

corpus informacional, bem como pretendendo assegurar a triangulação pela diversificação 

dos procedimentos investigativos, foi utilizada a análise documental, que é uma técnica 

valiosa de abordagem de dados qualitativos que complementa as informações obtidas por 

outras técnicas (LÜDKE, 2012).

Os documentos que foram utilizados no levantamento de dados deste trabalho foram: o 

projeto pedagógico do curso, os “Mapas de Atividades”, as atas de reuniões inicial, 

intermediária e final de cada disciplina e a análise de algumas salas de aula virtuais. Toda a 

documentação se refere à terceira oferta do curso PIE.

O mapa de atividade é a ferramenta utilizada pela Ifes para formalizar o planejamento das 

disciplinas ofertadas a distância. O objetivo principal da reunião inicial é o professor passar 

aos tutores a distância todas as orientações necessárias para a realização da disciplina. A 

reunião intermediária conta com a presença da coordenadora de tutoria e tem como objetivo 

o acompanhamento do andamento da disciplina e a troca de experiências com os tutores. A 

reunião final é um fechamento da disciplina, em que devem ser relatados os aspectos 

positivos e os que devem ser melhorados em futuras aplicações da mesma.

b) Questionário

O questionário foi utilizado como uma das ferramentas de coleta de dados, o qual, segundo 

Lakatos e Marconi (1991), é considerado como uma ferramenta de observação direta 

extensiva, constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito e 

sem a presença do pesquisador. Este instrumento foi utilizado pela possibilidade oferecida 

por ele de coletar informações de um grande número de pessoas, que se encontravam 

dispersas em áreas geográficas distintas, facultando uma visão mais ampla do 

entendimento da equipe multidisciplinar concernente à avaliação formativa.
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Nesta pesquisa foi aplicado o questionário intitulado “Perfil e Concepções - Avaliação 

Formativa” (Apêndice D). Ele foi construído com base em questões fechadas e abertas, o 

que possibilitou a coleta de informações quantitativas e qualitativas, que forneceu 

informações sobre o perfil dos sujeitos da pesquisa e suas concepções sobre a avaliação da 

aprendizagem formativa, que ajudaram a entender como ocorre a avaliação na PIE e 

serviram de base para a construção do modelo conceituai. Este instrumento foi dividido em 

duas partes: a primeira -  Dados Gerais - que teve o objetivo de levantar o perfil dos sujeitos 

pesquisados, enquanto que a segunda parte -  Percepções sobre Avaliação Formativa - que 

teve o objetivo de levantar a percepção e as práticas realizadas pelos sujeitos no que se 

refere à avaliação formativa e o uso da regulação, feedback e autorregulação nos processos 

avaliativos da PIE.

No início do questionário é apresentada uma tela com o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” (Apêndice C) no qual é informado o objetivo da pesquisa e a garantia de sigilo 

do entrevistado. Caso o membro da equipe multidisciplinar aceite participar da entrevista, 

ele é direcionado para as questões do questionário; caso contrário, é direcionado para uma 

tela de agradecimentos e o questionário é encerrado. Os entrevistados que aceitam 

participar do questionário também são direcionados a uma tela de agradecimentos ao final 

de sua participação.

O questionário foi construído na ferramenta de questionário do Google Drive e foi enviado 

exclusivamente para os sujeitos definidos, que tiveram a opção, após ler o “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido”, de responderem ou não ao mesmo. A construção do 

questionário utilizando os formulários web do Google Drive foi escolhido pois, além destes 

serem gratuitos, mostram-se mais adequados, por serem simples de serem criados, 

utilizados e modificados. Os dados exportados permitem que sejam feitas (manualmente) as 

mais diversas consolidações e que sejam criadas abas específicas. Esta também é uma 

ferramenta muito utilizada como apoio ao curso PIE, então os sujeitos da pesquisa, já 

possuem familiaridade com a mesma. Dessa forma, essa foi a ferramenta escolhida.

c) Entrevista

A entrevista é uma ferramenta bastante utilizada na coleta de dados, sendo essa também 

uma das principais técnicas utilizadas em pesquisas realizadas nas ciências sociais e de 

grande utilidade para pesquisas em educação. Ela pode ser do tipo não estruturada ou não 

padronizada que possui liberdade de percurso. A padronizada ou estruturada é a entrevista 

que mais se parece com a aplicação de um questionário, com a vantagem de ter o 

entrevistado presente para eventuais esclarecimentos e, ainda, ter a semiestruturada que se
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baseia em um esquema básico, porém não aplicado de forma rígida permitindo que sejam 

feitas adaptações pelo entrevistador de acordo com necessidades que possam aparecer 

durante a mesma (LÜDKE, 2012).

Na entrevista semiestruturadas é aconselhável o uso de um roteiro que guie o entrevistador 

através dos tópicos principais a serem cobertos e deve seguir uma seqüência lógica e 

psicológica. A seqüência lógica irá se atentar para que os assuntos sejam tratados do mais 

simples ao mais complexo, e a seqüência psicológica irá garantir que não haverá saltos 

bruscos entre questões e um aprofundamento gradativo do assunto, impedindo que temas 

mais complexos e de maior envolvimento pessoal sejam colocadas prematuramente 

bloqueando respostas a questões seguintes (LÜDKE, 2012).

As entrevistas realizadas por esta pesquisa foram do tipo semiestruturada, por não serem 

tão rígidas como a estruturada e nem tão livre como a não estruturada. Elas seguiram um 

roteiro básico, mas deram liberdade para que o pesquisado pudesse incluir comentários ou 

temas que entendesse pertinentes, pois o objetivo delas foi conhecer a visão e a opinião dos 

entrevistados sobre a avaliação formativa no curso PIE.

A entrevista de levantamento de dados “Fazeres Pedagógicos” (Apêndice F) foi dividida em 

duas partes: a primeira -  Questão Introdutória - teve o objetivo de levantar, de forma breve, 

a trajetória do sujeito da pesquisa na PIE; enquanto que a segunda parte -  Questões 

específicas para o estudo - teve o objetivo de levantar a percepção e as práticas realizadas 

pelos sujeitos no que se refere à avaliação formativa e ao planejamento e execução da 

mesma.

Na realização das entrevistas, algumas exigências e cuidados devem ser tomados visando a 

respeitar o entrevistado, entre elas podemos citar o respeito à sua cultura e valores; a 

escolha do local, o horário marcado e, acima de tudo, o cumprimento desses; a garantia, 

quando for o caso do sigilo e do anonimato em relação ao informante. Antes de iniciar uma 

entrevista, as informações sobre sigilo e anonimato devem estar bem claras para o 

entrevistado. É muito importante que o entrevistado esteja bem informado sobre os objetivos 

da entrevista e de que as informações serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa 

(LÜDKE, 2012).

As entrevistas foram realizadas de forma individual. O entrevistado foi contatado, por 

telefone ou e-mail, e convidado a participar da pesquisa. Quando ele aceitou, foi então 

definido com antecedência um local, um dia e horário para a realização da mesma. Quando, 

devido à distância física do entrevistado e do entrevistador seria grande, utilizou-se a web 

conferência para resolver este problema, para isto foi utilizada a ferramenta “Hangout on air” 

do Google Does, que é um serviço de videoconferência com áudio disponível para os
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usuários do Google+ - rede social da Google11,ferramenta que permite que as entrevistas 

sejam automaticamente salvas em uma conta do YouTube12, maior comunidade mundial de 

compartilhamento de vídeos. As entrevistas gravadas e postadas no YouTube foram 

posteriormente bloqueadas para acesso permitido apenas para pesquisadora e 

entrevistando. Estas foram posteriormente recuperadas para arquivamento e transcrição de 

dados. Esta ferramenta foi escolhida, também por ser gratuita e bastante utilizada pelos 

membros da equipe PIE.

Os dados das entrevistas precisam ficar registrados, o que pode ser feito por meio de 

apontamentos, gravações de voz e gravações de vídeos. A gravação direta permite o 

registro de todas as expressões verbais do entrevistado, além de facilitar o registro das 

expressões não verbais do entrevistado e permitir que o entrevistador possa manter um 

clima de atenção e interesse pelo entrevistado. Já a gravação de vídeo possibilita o registro 

de todas as expressões verbais e não verbais, que podem ser revistas, deixando o 

entrevistador livre para prestar atenção ao entrevistado, mas essa técnica pode não deixar à 

vontade muitos entrevistados, comprometendo assim o resultado da entrevista (GIBBS, 

2009, LÜDKE, 2012). Esta pesquisa optou pela gravação em áudio e vídeo das entrevistas, 

para garantir a duplicidade de registro e evitando contratempos como a perda dos dados.

No início de cada entrevista foi solicitada ao entrevistado, a autorização para gravação da 

mesma e lido em voz alta pela pesquisadora o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” (TCLE) (Apêndice E) no qual é informado o objetivo da pesquisa e a garantia 

de sigilo do entrevistado, que, após aceitar fazer parte da pesquisa, assinou o referido 

termo, e no caso das entrevistas por web conferência entregaram os TCLE no dia do 

seminário presencial.

Após a realização das entrevistas, essas devem ser transcritas o mais breve possível 

enquanto a memória ainda está “quente”, isso, pois se deixar passar muito tempo pode-se 

perder aspectos importantes que custou tanto esforço para serem obtidos (LÜDKE, 2012). 

Após o término das entrevistas, os arquivos de áudio e de vídeo foram salvos no 

computador, editados quando necessário e transformadas para o formato FLV13, por ser um 

arquivo de utilização mais comum e por ocupar menos espaço de memória mantendo a 

qualidade da imagem. Após o tratamento do vídeo, as entrevistas foram transcritas, na
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13 Formato de arquivo de vídeo originário do Adobe Flash Player utilizado a partir da versão 6 do 
software. Este formato tornou-se muito comum na Internet em sites como o YouTube, Google Video, 
MySpace, entre outros.
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íntegra e de forma literal, e, posteriormente, revisadas para garantir a confiabilidade da 

transcrição.

d) Grupo Focal

Na concepção de Vaughn et al. (1996), que utilizaram essa técnica em pesquisas na área 

educacional, a entrevista de grupo focal é uma técnica qualitativa que pode ser usada 

sozinha ou com outras técnicas qualitativas ou quantitativas para aprofundar o 

conhecimento das necessidades de usuários e clientes.

O objetivo central do grupo focal é identificar percepções, sentimentos, atitudes e ideias dos 

participantes a respeito de um determinado assunto, produto ou atividade. Seus objetivos 

específicos variam de acordo com a abordagem da pesquisa. Em pesquisas exploratórias, 

seu propósito é gerar novas ideias ou hipóteses e estimular o pensamento do pesquisador, 

enquanto que, em pesquisas fenomenológicas ou de orientação, é aprender como os 

participantes interpretam a realidade, seus conhecimentos e experiências.

Com disponibilidade atual de várias ferramentas on-line, como os fóruns de discussão e 

salas de bate-papo, tem sido possível para os pesquisadores convocarem grupos focais on

line, usando para isso momentos síncronos e assíncronos (MONOLESCU e SCHIFTER, 

2000; CANTRELL e LUPINACCI, 2007). Então, nesta pesquisa foi escolhido como 

ferramenta de apoio ao grupo focal o fórum de discussão, que é uma importante estratégia 

dentro do ambiente virtual do Ifes, uma vez que ela permite a comunicação entre diversos 

atores por meio de debates entre os participantes, ou, ainda, fazer a exposição de 

atividades realizadas. Ele é uma ferramenta assíncrona, ou seja, as pessoas não precisam 

estar conectadas simultaneamente para contribuir dando suas opiniões.

Além disto, esta ferramenta foi escolhida por permitir que um número maior de sujeitos 

possa participar, de forma voluntária, na fase de discussão e construção do modelo, uma 

vez que os diversos sujeitos da pesquisa encontram-se em locais diversos e possuem 

dificuldades de se encontrarem, todos, de forma presencial. Alguns, inclusive, não possuem 

vínculo empregatício com o Ifes, atuando somente como bolsistas da UAB.

Para a realização do levantamento do grupo focal foi criada uma sala virtual no ambiente 

virtual do curso PIE na qual foi construído um fórum de discussão: o fórum de discussão 

“Construção de um Modelo Conceituai para Planejamento de Avaliações Formativas”, aberto 

a todos os sujeitos que participaram da pesquisa, para levantamento de sugestões para 

apoio à construção do modelo conceituai de planejamento de avaliação formativa.
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O fórum ficou disponível aos participantes por dez dias, e, após o término deste período, os 

registros do fórum foram copiados para um único arquivo de texto, formando uma 

transcrição de todas as opiniões aí colocadas, e, posteriormente, analisadas, o que serviu 

de base para a construção do “Modelo Conceituai de Avaliação Formativa da PIE” que foi 

apresentado para validação em um seminário próprio.

e) Seminário de validação do Modelo Conceituai

Para validar o Modelo Conceituai de Avaliação Formativa da PIE foi realizado um seminário 

presencial, para o qual foram convidados todos os membros da equipe multidisciplinar da 

PIE. O seminário foi realizado no Campus de Serra, campus de origem do curso, no dia 09 

de novembro de 2013, um sábado, para que fosse possível garantir a participação do maior 

número possível de professores. Com a permissão dos participantes, todo o seminário foi 

fotografado e gravado em vídeo.

O seminário foi dividido em duas etapas: na primeira, foram apresentados alguns 

referenciais teóricos sobre o tema e depois o modelo proposto; ao final das apresentações 

foi aberto um espaço para perguntas, críticas e sugestões. Os participantes ainda 

preencheram, de forma voluntária, a um formulário (Apêndice G) no qual responderam a três 

perguntas sobre a validação do modelo e puderam fazer críticas e sugestões.

3.6 VALIDAÇÃO DAS FERRAMENTAS

Gil (2009, p. 119) afirma que, para se garantir a qualidade das ferramentas de coleta de 

dados,

[...] tão logo o questionário, ou o formulário, ou o roteiro da entrevista 
estejam redigidos, passa-se a seu pré-teste. Muitos pesquisadores 
descuidam dessa tarefa, mas somente a partir daí é que tais instrumentos 
estarão validados para o levantamento.

O formulário utilizado para a condução das entrevistas e o questionário foram validados por 

quatro doutores da área da educação, e, juntamente com os instrumentos, foi encaminhado 

a cada um dos experts um pequeno ressumo que descrevia a pesquisa, o objetivo geral e os 

objetivos específicos da mesma. Depois de validados, os instrumentos foram alterados e 

passaram por um pré-teste para garantir que não haveria dúvidas sobre se o que o 

pesquisador esperava coletar de informação era o que estava sendo pesquisado. Os 

experts devolveram o “Termo de Validação de Ferramentas de Coleta de Dados” (Anexos D, 

E, F e G) nos quais sugeriram algumas alterações que foram acatadas pela pesquisadora.
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Em relação ao questionário, foram feitas as seguintes observações: o professor Dr. Maurício 

Diascânio sugeriu a inclusão do termo “Caros colegas” no texto de início do TCLE, o qual foi 

incluído; o professor Dr. Sebastião Alves Carneiro fez alguns questionamentos sobre os 

objetivos da tese, que foram esclarecidos por e-mail, então ele não sugeriu alterações nas 

ferramentas; a Dra. Vanessa Battestin Nunes fez uma série de sugestões, que foram 

acatadas, dentre as quais podemos citar, por exemplo, a troca de posição da pergunta “Para 

você, o que é avaliação formativa?” para o início da parte específica do questionário visando 

a facilitar a reflexão dos sujeitos pesquisados sobre o tema; na questão 14 foram incluídas 

mais duas opções de resposta: “Não sei” e “Depende da disciplina”; o enunciado da questão 

25 foi alterado de “Para os alunos, o feedback é importante? Por quê?”, para: “Você 

considera que o feedback é importante para os alunos? Por quê?”; a questão 28 “Que 

aspectos você considera que dificultem a realização de avaliações formativas?” foi incluída 

por sugestão desta expe/f; o Dr. Jefferson O. Andrade também fez algumas sugestões de 

alteração no questionário, que foram acatadas e descritas a seguir: na questão 6 - “Sexo” , 

foi incluída a opção “Prefiro não informar” , além da divisão da etapa “Dados da pesquisa” 

em duas páginas.

Após a realização das alterações sugeridas pelos experts no questionário, o mesmo foi 

submetido a um pré-teste por três professores, do Ifes, envolvidos com a EaD: Msc. Danielli 

Veiga Carneiro Sondermann, Esp. Antônio Vieira Passos Neto e Msc. José Mario Costa 

Junior. Neste teste, observou-se a necessidade de pequenas alterações no enunciado de 

algumas questões, para maior clareza em relação à informação que transmitiam. Foi 

sugerida a inclusão da solicitação do e-mail de contato do sujeito da pesquisa para constar 

como meio de comunicação, caso necessário. Além disto, foi sugerido que no enunciado 

dos Itens referentes à “Avaliação Formativa”, "Regulação”, “Feedback” e “Autorregulação” 

fosse incluído um texto explicando que “Se você não atua como professor ou tutor, pode 

colocar sua percepção sobre o tema” , uma vez que o questionário seria respondido pela 

equipe de curso que, às vezes, não atua nestas funções; a pergunta 18, também, foi 

alterada de “Descreva em detalhes como foi realizada uma situação avaliativa vivenciada 

por você, como tutor no curso PIE, que tenha sido formativa” para “Descreva em detalhes 

como foi realizada uma situação avaliativa vivenciada por você, no curso PIE, que considere 

formativa”. Estes itens foram alterados para que o questionário pudesse ser respondido por 

todos os membros da equipe multidisciplinar e não só por tutores e professores. Além disso, 

foram sugeridos alguns ajustes relacionados à correção ortográfica.

Em relação ao roteiro de entrevista foram feitas as seguintes observações: os professores 

Dr. Maurício Diascânio, Dr. Sebastião Alves Carneiro e Dr. Jefferson O. Andrade não 

fizeram nenhuma observação ou sugestão em relação ao roteiro de entrevista. A Dra.
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Vanessa Battestin Nunes fez algumas considerações, descritas a seguir: para ela, a questão 

3, do questionário antigo, “Como você percebe a avaliação da aprendizagem na PIE?”, 

deveria fazer parte das questões de estudo e não da introdução; após análise, foi decidido 

que a referida questão deveria ser retirada pois ela seria respondida pelo conjunto de 

questões que fazem parte da parte de Questões para Estudo. Ela fez, também, a seguinte 

observação “O roteiro está bem adequado para professor de disciplina. Porém, se for 

interesse entrevistar pessoas com outras funções, muitas questões devem ser 

reformuladas" (Dra. Vanessa Battestin Nunes). Esta questão foi resolvida da mesma forma 

que no questionário informando aos entrevistados que fazem parte da equipe de 

coordenação, mas não atuam como professor, que eles devem responder às suas 

percepções sobre o que ocorre no curso.

Após a realização das alterações sugeridas pelos experts no Roteiro de Entrevista, foram 

realizadas duas entrevistas de pré-teste por dois professores, do Ifes, os professores: Dr. 

Felipe Gonçalves Pereira e Msc. Rutinelli da Penha Fávero. O Dr. Felipe Gonçalves Pereira 

sugeriu que você incluída uma questão na qual se pedia aos entrevistados que fizessem 

sugestões sobre o tipo de metodologia que deveria ser implantada, então, foi incluída a 

questão 11: “Que sugestões você faria para a alteração ou construção de um novo modelo 

de planejamento da avaliação da aprendizagem formativa para a PIE?”. A Msc. Rutinelli da 

Penha Fávero sugeriu que as perguntas “Qual a sua função na PIE e quais funções você já 

exerceu no curso?” e “Há quanto tempo você está envolvido com a EaD?” fossem 

resumidas em uma única pergunta: “Fale-me brevemente sobre sua trajetória na PIE”. Foi 

sugerida, por esta expert, a alteração da seqüência de algumas perguntas para agrupá-las 

por tema, sugestão esta acatada.

Ao realizar os dois primeiros questionários, foi percebido que as questões “Como você 

costuma planejar a avaliação da aprendizagem formativa de seus alunos?” e “Com que 

frequência você avalia a aprendizagem de seus alunos?” poderiam ser unidas em uma única 

pergunta, visto que a segunda era respondida juntamente com a primeira, então as duas 

perguntas foram unidas na pergunta “Como você costuma planejar a avaliação da 

aprendizagem formativa de seus alunos e com que frequência elas são realizadas?”.

As perguntas que se referiam ao feedback dado pelos tutores: “Como os tutores retornam o 

feedback da realização das tarefas avaliativas para você?” e “Como e quando o aluno é 

informado do desenvolvimento que está tendo?” transformaram-se na pergunta: “Como os 

tutores retornam o feedback da realização das tarefas avaliativas para você e para os 

alunos?”. E, por último, as perguntas: “Quais as informações acerca da aprendizagem e 

dificuldades dos alunos você consegue identificar nas avaliações realizadas em sua 

disciplina?” e “Como você utiliza essas informações?” uniram-se para gerar a pergunta
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“Quais as informações acerca da aprendizagem e dificuldades dos alunos você consegue 

identificar nas avaliações realizadas em sua disciplina e como você utiliza essas 

informações?".

Terminado os procedimentos de validação e teste, os instrumentos foram aplicados, uma 

vez que já havia sido dada autorização, pelo Diretor do Campus Serra e da Coordenadora 

do curso de Pós-graduação Latu-sensu em Informática na educação, para a realização da 

pesquisa junto à equipe do curso.
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3.7 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

A pesquisa deverá analisar os dados obtidos, principalmente por meio dos documentos -  

resultado dos questionários, entrevistas, projeto pedagógico do curso, atas de reuniões da 

PIE e evidências obtidas a partir das salas virtuais de aprendizagem.

Como uma das formas de garantir a credibilidade dos resultados, foi adotada a estratégia de 

triangulação durante a análise e interpretação dos dados coletados. Para Gil (2009). são 

quatro os tipos de triangulação: de dados, que se refere à convergência de dados no mesmo 

fenômeno; de pesquisadores, que se refere à corroboração dos dados por dois ou mais 

pesquisadores; de teorias, que se refere à utilização de mais de uma estrutura teórica para 

corroborar os dados; e de métodos, que se refere à utilização de mais de um método para 

corroborar os dados.

Stake (2011, p. 47), afirma que “[...] as interpretações podem ser falhas” e que “Parte de 

aprender a realizar uma pesquisa qualitativa é aprender a reduzir as falhas em nossas 

observações e assertivas”. Para tal é importante “triangular” os dados para aumentar a 

certeza de que os dados foram interpretados corretamente, e até mesmo reconhecer que é 

necessária uma explicação mais elaborada do que pensamos inicialmente.

Analisar os dados qualitativos significa 'trabalhar' todo o material obtido durante a pesquisa, 

ou seja, os relatos de observações, as transcrições de entrevistas, as análises de 

documentos e as demais informações disponíveis (LÜDKE, 2012).

A metodológica eleita, a análise do corpus informacional, não se limitou à quantificação dos 

dados, embora em alguns momentos dela tenha se utilizado deste recurso, mas privilegiou a 

interpretação dos dados coletados, apoiando-se na fundamentação teórica. Do mesmo 

modo, a composição do relato final entrelaçou depoimentos dos sujeitos da pesquisa e 

proposições teóricas para, assim, melhor elucidar as reflexões e conclusões suscitadas.
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As informações obtidas foram analisadas com base no processo de Análise de Conteúdos, 

que, segundo Bardin, (2011, p. 48) é

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens.

Essa técnica foi a escolhida, pois nesse mecanismo o interesse não reside na descrição dos 

conteúdos, mas sim no que estes nos poderão ensinar após serem tratados (BARDIN, 

2011). Vale ressaltar, também, que a opção pela adoção da Análise de Conteúdo, para o 

estudo das entrevistas e dos questionários, justifica-se pela possibilidade de interpretação 

dos dados nas dimensões quantitativa e qualitativa.

Segundo Bardin (2011), o processo de análise de conteúdo é composto por três fases: a

pré-análise, que é composta pela escolha dos documentos; a formulação de hipóteses e

objetivos; a elaboração de indicadores para interpretação e a preparação do material; a 

exploração do material, que envolve a codificação, que é processo pelo qual os dados 

brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem 

uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo; e, por último, o tratamento 

dos resultados, que envolve a inferência ou a interpretação.

Na fase de pré-análise foram escolhidos os documentos já mencionados anteriormente. Na 

fase de exploração do material foi realizada a codificação, que, segundo Bardin (2011, p. 

133),

[...] corresponde a uma transformação -  efetuada segundo regras precisas 
-  dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte,
agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo
ou da sua expressão; suscetível de esclarecer o analista acerca das 
características do texto [...].

A organização da codificação, segundo Bardin (2011), compreende três escolhas: a escolha 

das unidades, a escolha das regras de contagem e a escolha das categorias. A unidade de 

registro e de contexto escolhido para a análise de conteúdos foi o tema, por ser esta 

unidade “que liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios relativos à 

teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 2011, p. 135). Quanto à escolha das regras de 

contagem, foi utilizada a presença ou ausência, baseada na frequência simples.

E, por fim, temos a escolha das categorias, que “[...] é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos” (BARDIN, 2011, p. 147). 

O critério de categorização usado nesta pesquisa foi o semântico, que realiza a 

categorização por temas. Aqui o processo utilizado foi o por “caixa”, no qual há a criação
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prévia das categorias e, posteriormente, os elementos a medida que vão sendo encontrados 

são repartidos entre as categorias da melhor maneira possível.

Com base no referencial teórico e nas respostas obtidas nos questionários e nas 

entrevistas, foram definidas as seguintes categorias para análise dos dados: concepção de 

avaliação formativa (quadro 4) e pilares da avaliação formativa (quadro 5).
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Quadro 4 - Categoria: “Concepção sobre Avaliação Formativa”

Categoria Subcategorias Unidades de registro

Concepção sobre 
avaliação 
formativa

Aproximação do 
conceito teórico

Foco na aprendizagem
Inclusiva
Individualizada
Parte do processo ensino-aprendizagem
Tomada de decisão

Afastamento do 
conceito teórico

Constatação
Discriminatória
Foco no conteúdo
Padronizada
Sentenciva e finalizadora

Fonte: Elaboração própria a partir das informações coletadas no referencial teórico.

A categoria “Concepção sobre Avaliação Formativa” com suas subcategorias e unidades de 

registro, descritas no quadro 6, reúne informações concernentes ao sentido atribuído a essa 

perspectiva avaliativa pelos membros da equipe multidisciplinar da PIE participantes desta 

pesquisa. Aqui foram analisadas as várias definições expostas, algumas com ideias bem 

próximas do conceito teórico, outras revelando certo distanciamento do defendido pelos 

estudiosos da avaliação formativa.

A categoria “Pilares da Avaliação Formativa”, com suas subcategorias e unidades de 

registro, descritas no quadro 5, reúne informações concernentes aos principais pilares da 

avaliação formativa defendidas pelos teóricos e o que é preconizado pelos membros da 

equipe multidisciplinar da PIE participantes desta pesquisa.
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Quadro 5 - Categoria: “Pilares da Avaliação Formativa”

Categoria Subcategorias Unidades de registro

Pilares da 
avaliação 
formativa

Promove a 
regulação

Acompanha continuamente a aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos.
Busca conhecer e compreender as condições e 
concepções prévias dos alunos.
Gera a interação entre os atores da ação pedagógica.
Gera a retomada dos conteúdos para propiciar o alcance 
dos objetivos esperados.
Leva a pensar e repensar o planejamento da disciplina.
Leva á reflexão da prática pedagógica.
Planeja a ação pedagógica de acordo com cada aluno.

Proporciona
feedback

Devolve informações sobre falhas, dificuldades e êxitos 
dos alunos.
Gera retorno em tempo hábil.
Orienta os alunos sobre como superar suas dificuldades.
Promove a avaliação entre pares sobre as tarefas para 
facilitar a interação e amadurecimento dos alunos.
Propicia o diálogo entre tutor, professor e alunos.
Retorna atividades com orientação do professor ou tutor 
visando à superação de dificuldades.
Retorna informações referentes ao desempenho dos 
alunos, ao professor formador.
Retorna informações significativas.

Instiga a 
autorregulação

Conscientiza os alunos sobre a importância de se ter 
metas de aprendizagem, apresentando-lhes as que são 
esperadas deles.
Conscientiza os alunos acerca do processo de 
aprendizagem.
Contextualiza os problemas.
Estimula os alunos a alcançarem patamares superiores 
de aprendizagem.
Instiga os alunos a participarem e serem responsáveis 
pela sua aprendizagem.
Preocupa-se em conscientizar os alunos sobre suas 
dificuldades e estimulá-los a buscar formas de superá- 
las.

Fonte: Elaboração própria a partir das informações coletadas no referencial teórico.

O tratamento e análise dos dados qualitativos foram apoiados pelo uso de um software de 

análise de dados qualitativos (SADQ), sendo que este tipo de software apresenta: 

potencialidades que se expressam por meio da possibilidade de registro de todo o processo 

de investigação; possibilidade de pesquisas múltiplas sobre o mesmo material; organização 

do material da pesquisa; “economia de tempo e de custos; possibilidade de explorar de 

forma acurada o relacionamento entre os dados e as vantagens em termos de uma estrutura 

formal que auxilia na construção conceituai e teórica dos dados” (GIBBS, 2009; FLICK, 

2009).
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Utilizar programas de computador leva a uma maior transparência a 
respeito da forma como o pesquisador elaborou e aplicou as categorias no 
texto analisado. [...] esse software permite novas formas de administrar 
códigos e textos e as conexões entre ambos, proporcionando novas formas 
de exposição. Ele também auxilia na associação de dados textuais/verbais 
com dados visuais/não-textuais em uma análise (2009, p. 329).

Segundo Gibbs (2009), o uso de um SADQ eqüivale ao uso de um bom processador de 

textos que facilita a escrita e a edição de textos, mas, ainda assim, esse não irá escrever 

textos coerentes; da mesma maneira o SADQ tem uma gama de ferramentas para produzir 

relatórios e resumos, mas a interpretação fica por conta do pesquisador.

Em nível mundial, na investigação qualitativa realizada e publicada em áreas das ciências 

sociais usam-se, basicamente, três softwares: NVivo, MaxQDA e Altlas.Ti. A escolha de um 

destes softwares ê uma questão de preferência do pesquisador e do tipo de dados que se 

pretende analisar. O NVivo14, versão 10, foi escolhido pela pesquisadora por ser mais 

inovador e neste momento tratar praticamente qualquer tipo de documento: texto, pdf, áudio, 

vídeo, imagem e documentos em formato Excel, Access, etc., e, na sua última versão, a 

mídia social. Adicionalmente, esse software trata referências bibliográficas oriundas de 

Endnote, Zotero, etc. Outro motivo da escolha foi a possibilidade de adquirir o software em 

condições especiais para pesquisador, o que viabilizou a sua aquisição. Para o tratamento 

dos dados quantitativos, foi usada uma planilha eletrônica, a qual permite o tratamento 

estatístico dos dados, além de possuir uma capacidade gráfica muito avançada. A escolha 

dos dois aplicativos se deu, também, pela familiaridade da pesquisadora com ambos os 

aplicativos.

Figura 15 -  Ciclo de análise dos dados coletados

Fonte: Elaboração própria a partir das informações coletadas na pesquisa.

14 http://www.qsrinternational.com
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Para analisar dados qualitativos não existe um processo estabelecido como padrão ou 

prescrito para lidar com um projeto qualitativo, mas existem algumas estratégias 

reconhecidas e passos que podem ser seguidos. Nesta pesquisa foi utilizada uma estratégia 

interativa para a análise dos dados coletados, a qual pode ser vista na figura 15.

Inicialmente, os dados foram coletados e tratados para depois poderem ser exportados, os 

questionários e os dados referentes aos atributos associados a cada sujeito foram 

exportados para uma planilha de dados e as entrevistas transcritas para um editor de texto 

e, posteriormente, foram importados para dentro do software NVivo.

Após a importação dos dados, estes foram analisados e, baseando-se nas respostas e no 

referencial teórico, foram criadas as relações entre os elementos do projeto e as 

codificações iniciais da pesquisa. Então, iniciou-se a codificação dos dados dentro do 

software. Após a codificação inicial e utilizando as ferramentas de consulta foram analisadas 

as relações e os dados vinculados às codificações. A partir destas consultas, que inclusive 

podem ser geradas em forma de relatórios, houve uma reflexão sobre os resultados obtidos. 

As impressões sobre os resultados obtidos e as melhorias sugeridas foram registradas em 

forma de anotações no próprio aplicativo. Foi então iniciado novamente o ciclo de análise de 

dados até que o resultado obtido foi satisfatório para a pesquisadora.

3.8 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA

Toda pesquisa deve prezar pelos aspectos éticos que envolvem a pesquisa e os sujeitos 

envolvidos nela. Para isso, foram tomadas algumas precauções, que serão descritas a 

seguir.

Na realização dos questionários e entrevistas foi garantido o anonimato dos participantes da 

pesquisa assegurando o sigilo de suas identidades, com isso buscou-se evitar qualquer tipo 

de constrangimento aos participantes, os quais assinaram um “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido”. No caso do questionário on-line, esse termo foi disponibilizado na tela 

inicial do questionário, no qual há a pergunta se o respondente concorda com o termo de 

consentimento: se o entrevistado responder sim, será apresentado o resto do questionário; 

se não, o questionário será encerrado.

Com o objetivo de manter o sigilo da identidade dos sujeitos foi utilizada a substituição de 

seus nomes por pseudônimos e o nome das disciplinas foram substituídas por siglas. Gibbs 

(2009, p. 30-31) afirma que “[...] em geral, é melhor usar pseudônimos simples em vez de
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lacunas, asteriscos e números de código, entre outros [...]” para identificar os sujeitos da 

pesquisa.

Foi também solicitada, por escrito, a autorização para a realização desta pesquisa ao diretor 

do campus de Serra e do Coordenador do curso de Pós-graduação em Informática 

(Apêndices A e B), que concordaram com a realização da mesma (Anexos A e B).

O presente projeto foi encaminhado, no dia 18 de julho, à Plataforma Brasil15, que é um 

sistema eletrônico criado pelo Governo Federal para sistematizar o recebimento dos 

projetos de pesquisa que envolva seres humanos nos Comitês de Ética em todo o país, e 

esta encaminhou o projeto para análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade Salesiana de Vitória, uma vez que o Comitê de Ética e Pesquisa do Ifes 

encontrava-se desativado na época da solicitação. O projeto obteve aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Salesiana de Vitória para sua execução, sob o 

parecer consubstanciado número 366.566 de 13/08/2013, constante do Anexo C.
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15 A Plataforma Brasil e uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres 
humanos para todo o sistema CEP/Conep. Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em 
seus diferentes estágios - desde sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela Conep, 
quando necessário -  possibilitando, inclusive, o acompanhamento da fase de campo, o envio de 
relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando concluídos).
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CAPÍTULO IV -  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O propósito primordial da avaliação é o de 
melhorar as aprendizagens, ajudar os alunos a 

superar suas dificuldades, uma cultura que parte 
do elementar princípio de que todas as crianças e

jovens podem aprender.

Domingos Fernandes

Este capítulo descreve os resultados obtidos na fase exploratória da pesquisa-ação que, 

segundo Thiollent (2011, p. 56), “[...] consiste me descobrir o campo de pesquisa, os 

interessados e suas expectativas e estabelecer um primeiro levantamento (ou ‘diagnóstico’) 

da situação Ele afirma também que nestes “[...] primeiros contatos com os

interessados, os pesquisadores tentam identificar as expectativas, os problemas da 

situação, as características da população e outros aspectos [...]” ligados à fase de 

diagnóstico.

Para se chegar aos resultados aqui apresentados, foram utilizados como base de 

informações os dados levantados no projeto pedagógico do curso, nos “Mapas de 

Atividades”, nas atas de reuniões inicial, intermediária e final de cada disciplina e na análise 

de algumas salas de aula virtuais, nos dados dos questionários e das entrevistas. Aqui 

foram analisados dez mapas de atividades, trinta atas de reuniões, vinte questionários e 

nove entrevistas, além de visitadas doze salas virtuais.

Para dar continuidade a este trabalho, inicialmente foi necessário entender como funciona o 

curso PIE e as relações existentes entre os diversos atores envolvidos neste curso, e isso 

para que, então, se pudesse descrever o perfil dos sujeitos envolvidos na pesquisa, as 

aproximações e afastamentos do discurso destes em relação à avaliação da aprendizagem 

formativa sob a luz do referencial teórico delimitado, bem como traçar um paralelo entre os 

três pilares da avaliação formativa e o que preconizam os sujeitos da pesquisa, e, por fim, 

serem descritas as percepções gerais sobre a avaliação formativa na PIE.
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4.1 O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, SEUS 

ATORES E RELAÇÕES.

O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Informática na Educação (PIE) é um dos cinco 

cursos de pós-graduação ofertados a distância pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). 

O curso já foi ofertado três vezes e iniciou a sua quarta oferta em outubro de 2013.

A Criação do curso teve como motivação as constantes inovações tecnológicas e a inserção 

da informática como um ferramental importante para o professor em sala de aula, o que 

torna imprescindível propiciar aos profissionais da educação um perfil interdisciplinar, que 

busca na Informática recursos que possam inovar a forma de ensinar e de aprender, que 

não sejam pautados apenas pelos aspectos tecnológicos em si, mas que também sejam 

desenvolvidos em harmonia com a epistemologia da Educação (Ifes, 2009a).

O Ifes busca garantir, com a oferta deste curso, o atendimento às demandas profissionais 

regionais, resgatar os múltiplos significados do processo de aprendizagem, valorizar o 

contato, o diálogo com as empresas e comunidades, difundindo o saber aqui produzido e, 

assim, efetivar melhorias concretas, novas formas de ler e de fazer o mundo no qual se 

insere o indivíduo (IFES, 2009a).

4.1.1 Organização Didática-Pedagógica do Curso

Na organização didático-pedagógica da PIE são considerados como princípios (Ifes, 2009a):

• o ensino que privilegie a construção dos conhecimentos como princípio educativo;

• a flexibilidade, quanto ao respeito ao ritmo e condições do estudante para aprender;

• a autonomia dos estudantes e o autogerenciamento da aprendizagem: a interação como 

ação compartilhada em que existem trocas, capazes de contribuir para evitar o 

isolamento e manter o processo motivador da aprendizagem;

• a contextualização visa a tirar o estudante da condição de expectador passivo: a 

articulação entre teoria e prática no percurso curricular, sendo que o planejamento 

considera as necessidades de aprendizagem e o perfil cultural dos estudantes;

• o acompanhamento do processo de aprendizagem pela equipe multidisciplinar;

• a motivação do estudante para com o objeto da sua profissão;

• os fundamentos de uma base teórica sólida para a compreensão de conceitos 

fundamentais voltados à área de atuação;

• o uso e difusão de novas tecnologias e o incentivo à pesquisa como princípio educativo.
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Tudo isso baseado na utilização de práticas pedagógicas voltadas à mobilização do 

estudante para o conhecimento, a disponibilização de instrumentos que lhe proporcione 

oportunidades de construir conhecimentos novos e o desenvolvimento da capacidade de 

elaboração de sínteses integradoras do saber construído com aqueles que já o possuíam 

anteriormente. Pois, como afirma Freire (2011b, p. 81-82),

É preciso que o(a) educador(a) saiba que o seu "aqui" e o seu "agora” são 
quase sempre o "lá" do educando, Mesmo que o sonho do(a) educador(a) 
seja não somente tornar o seu "aqui-agora", o seu saber, acessível ao 
educando, mas ir mais além de seu “aqui-agora" com ele ou compreender, 
feliz, que o educando ultrapasse o seu “aqui", para que este sonho se 
realize tem que partir do “aqui" do educando e não do seu. No mínimo, tem 
de levar em consideração a existência do "aqui” do educando e respeitá-lo. 
No fundo, ninguém chega lá, partindo de lá, mas de um certo aqui. Isto 
significa, em última análise, que não é possível ao(a) educador(a) 
desconhecer, subestimar ou negar os "saberes de experiência feitos” com 
que os educandos chegam à escola.

Levando em conta a modalidade de ensino e os princípios propostos, espera-se que os

estudantes sejam capazes de sair de uma postura passiva, assumindo um papel mais ativo

no processo, o que os torna agentes de sua própria aprendizagem na busca da construção 

dos seus conhecimentos. Para tal, serão disponibilizados meios para que o estudante 

desenvolva sua capacidade de julgamento, para que ele próprio esteja apto a buscar, 

selecionar e interpretar informações relevantes ao aprendizado. Pois,

[...] a aprendizagem verdadeira se dá no exercício operacional da 
inteligência. Só se realiza realmente quando o aluno elabora seu 
conhecimento. A aprendizagem, no sentido estrito, se refere às aquisições
relacionadas com informações e se dá no decorrer do desenvolvimento. A
inteligência é o instrumento de aprendizagem mais necessário.

Sob tal perspectiva, o ensino consistiria em organização dos dados da 
experiência, de forma a promover um nível desejado de aprendizagem
(MIZUKAMI, 2011, p. 76).

Para que o curso alcance seus objetivos, as atividades propostas propiciam oportunidades 

para o desenvolvimento das habilidades complementares, desejáveis aos profissionais da 

área. O estudante é considerado como um todo, relacionando também suas atitudes e 

respeitando as peculiaridades de cada um. O estímulo e o incentivo ao aprimoramento 

dessas características devem ser continuamente perseguidos, objetivando sempre a melhor 

qualidade no processo de formação profissional. Segundo Zabala (2010, p. 28), a escola 

deve promover a formação integral dos alunos, e para isso “[...] é preciso definir

imediatamente esse princípio geral, respondendo ao que devemos entender por autonomia

e equilíbrio pessoal, o tipo de relações interpessoais a que nos referimos [...]” .

Além de receber materiais do curso distribuídos pela tecnologia, os alunos a 
distância precisam se comunicar com pessoas na instituição de ensino, 
particularmente com os instrutores. Os materiais de ensino distribuídos pela 
tecnologia são produzidos para um grande público, mas a comunicação que
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ocorre entre alunos e instrutores tem por objetivo auxiliar todo indivíduo a 
converter essas informações comuns em conhecimento relevante sob o 
aspecto pessoal. [...] A natureza e a extensão da interação considerada 
apropriada varia de acordo com a filosofia organizacional e dos criadores, a 
natureza da matéria de ensino, a maturidade dos alunos, sua localização e 
a tecnologia usada no curso [...] (MOORE e KEARSLEY, 2007, p. 16).

Devido à importância da interação com os alunos, na execução do curso estão previstos o 

acompanhamento dos alunos em momentos presencial e não presencial. Os momentos 

presenciais serão realizados no campus de Serra e nos polos de apoio presencial com a 

mediação de um tutor presencial. Os polos de apoio presencial deverão garantir espaços 

equipados de forma que permitam a interação, constante reflexão, atividades práticas, 

debates, avaliação dos conteúdos e o encaminhamento aos estudos independentes. 

Também poderá ser utilizada a videoconferência ou web conferência com os professores 

especialistas ou tutores a distância.

A metodologia adotada deverá permitir o desenvolvimento do estudante por métodos 

socializantes, sócio-individualizantes e individuais para poder atingir todos os estudantes em 

suas diversidades. Moore e Kearsley (2007, p. 195) afirmam que “a maioria dos alunos 

gosta da interação com seu instrutor e seus colegas não somente por razões relacionadas à 

instrução, mas também pelo apoio emocional que surge desse contato social [...]” . Além de 

atender a essas necessidades, os momentos não presenciais servem, também, para 

atender as necessidades acadêmicas que ocorrerão por meio do autoestudo apoiado pela 

Internet, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). E os estudantes, para a realização de 

suas tarefas, serão apoiados pelo tutor a distância.

O projeto do curso tem a preocupação com os momentos avaliativos, que envolvem: a 

Avaliação Institucional, que “[...] será realizada conforme o que preconiza a proposta de 

avaliação Institucional” (IFES, 2009a, p. 39), e a Avaliação do Curso, que “[...] será avaliado 

em todo percurso de sua execução, de acordo com a proposta de avaliação Institucional do 

IFES, que visa a avaliar e acompanhar a proposta educacional do curso” (ibid., 2009, p. 40).

Dentro da avaliação do curso há a preocupação com os seguintes procedimentos: a 

avaliação de orientação docente e da tutoria; a avaliação da infraestrutura de suporte 

tecnológico e científico; a avaliação do material didático e a avaliação da aprendizagem, que 

é o foco desta pesquisa.

A avaliação da aprendizagem no curso visa a

[...] permitir avaliar os avanços do aprendiz no desenvolvimento das 
competências / habilidades de interesse. A avaliação implica, portanto, 
confrontar “dados de fato” com o “desejado”, que é composto por critérios, 
objetivos, normas, os quais permitem atribuir um valor ou uma significação 
aos dados concretos (IFES, 2009a, p. 41).
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E, segundo o projeto pedagógico do curso, esta só terá sentido

[...] se servir para reorientar o aprendiz no desenvolvimento das 
aprendizagens e aos professores, no replanejamento de suas atividades. 
Não pode ser, pois, meramente classificatória, mas uma ferramenta 
construtiva, que promova melhorias e inovações, com vistas ao 
aperfeiçoamento da aprendizagem dos estudantes. O processo de 
avaliação deve garantir aos estudantes meios que lhes permitam sanar 
dificuldades evidenciadas e realizar as aprendizagens em níveis crescentes 
de desenvolvimento (IFES, 2009a, p. 41-42).

Todos estes pressupostos levantados levam a entender a avaliação da aprendizagem no 

curso de Pós-graduação em Informática na Educação como uma avaliação formativa, que 

possui a aprendizagem do aluno como o centro do processo ensino-aprendizagem.

4.1.2 Equipe Multidisciplinar do Curso

A equipe multidisciplinar do curso é composta por: um coordenador de curso, um 

coordenador de tutoria, um designer instrucional, um revisor de texto e um pedagogo. Além 

destes profissionais, cada curso tem os professores formadores, os tutores a distância e os 

tutores presenciais. Esta equipe é responsável pelo planejamento, organização, execução, 

assessoria e orientação do processo de ensino-aprendizagem dando ênfase à construção 

do conhecimento, numa metodologia dialética, na qual se propicie a passagem de uma 

visão do senso comum, o que o estudante já sabe com base em suas experiências de vida, 

para a formação de novos conceitos (SONDERMANN, PASSOS e MENEZES, 2012). Mas 

aqui não se pode esquecer, é claro, do aluno, que é foco central de todo o processo. A 

seguir, serão descritas as funções de cada um destes atores no curso.

Coordenador do Curso - responsável pelo gerenciamento do curso e acompanhamento da 

atuação dos professores formadores e dos tutores a distância e presencias. Dentre as suas 

várias atribuições, destacam-se (IFES, 2009a):

• gerenciar a implantação e execução do curso, de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico;

• selecionar os professores formadores responsáveis pela elaboração do material didático;

• acompanhar, junto ao designer instrucional, a elaboração do material educacional, para 

garantir que os mesmos se inter-relacionem com os demais trabalhos produzidos, de 

modo a promover a interdisciplinaridade;

• participar dos grupos de trabalho para o desenvolvimento de metodologia, elaboração de 

materiais didáticos para serem utilizados na modalidade a distância e sistema avaliativos 

do aluno.
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Coordenador de Tutoria - tem a função de apoiar a coordenação de curso com relação à 

comunicação e interação com os tutores presenciais e a distância. Dentre as suas várias 

atribuições, destacam-se (IFES, 2009a):

• acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores;

• estimular o compartilhamento de experiências de tutoria e as boas práticas de EaD entre 

os tutores;

• auxiliar os tutores a distância em ações que possibilitem melhor atendimento aos alunos 

com dificuldade de aprendizagem juntamente com o pedagogo;

• avaliar a qualidade das respostas apresentadas pelos tutores a distância aos alunos, 

fazendo um acompanhamento, por amostragem, no ambiente;

• mapear continuamente, como se dá a relação entre aluno e tutores presenciais e a 

distância. Articular ações integradas entre eles para proporcionar melhorias no processo 

de ensino-aprendizagem;

• trabalhar de forma integrada com o pedagogo de curso, com vista a necessidade de um 

aprimoramento da abordagem didática e metodológica do curso, etc.

Designer Instrucional - tem a função de garantir que o material didático tenha uma 

interface de comunicação adequada ao projeto pedagógico do curso e que facilite o 

processo de ensino-aprendizagem apoiado por tecnologias. Dentre as suas várias 

atribuições, destacam-se (IFES, 2009a):

• apoiar os professores formadores no planejamento da disciplina e na produção do 

material didático;

• garantir que o material didático tenha interface de comunicação adequada ao projeto 

pedagógico do curso;

• apresentar e estimular o uso de meios tecnológicos diversificados (mídias, softwares, 

objetos de aprendizagem, videoconferência, web conferência e outros.) que venham a 

contribuir com melhoria da aprendizagem dos alunos;

• apoiar a definição de instrumentos de acompanhamento e avaliação da aprendizagem 

junto aos professores formadores;

• interagir com pedagogo de curso, visando à necessidade de aprimoramento de uma 

abordagem didática e metodológica compatível com a disciplina; etc.

Revisor de Texto - responsável por garantir a clareza e a coerência textual, conseguir 

transmitir a ideia do autor da melhor e mais correta forma possível no material impresso e 

nas páginas Web produzidas para os cursos. Dentre as suas várias atribuições, destacam- 

se (IFES, 2009a):

• revisar o material didático a ser reproduzido, bem como as salas virtuais;
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• interagir com o professor formador para apoiá-lo na revisão do material didático;

• interagir com o design instrucional para apoiá-lo na revisão das salas virtuais e dos 

objetos de aprendizagem.

Pedagogo -  responsável por acompanhar e promover interlocuções entre a equipe do 

curso. Dentre as suas várias atribuições, destacam-se (IFES, 2009a):

• participar da concepção, elaboração e alteração do projeto do curso de acordo com as 

diretrizes do Ifes para a EaD;

• apoiar o coordenador de curso nas discussões e na elaboração dos documentos 

necessários à implantação e desenvolvimento dos cursos;

• auxiliar na criação de metodologias que promovam o processo de ensino-aprendizagem 

de acordo com as peculiaridades do curso;

• assessorar o professor formador no planejamento e organização das atividades de sua 

disciplina, avaliando o planejamento integrado de forma a garantir harmonia de 

conteúdos e atividades nas disciplinas concomitantes, com o acompanhamento do 

designer instrucional do curso; etc.

Professor Formador16 - esse professor é responsável pela elaboração do material 

instrucional, além do planejamento e gerenciamento de todo o processo de desenvolvimento 

da aprendizagem na disciplina de sua responsabilidade. Acompanha, também, o 

desempenho dos tutores a distância e presenciais. Dentre as suas várias atribuições, 

destacam-se (IFES, 2009a):

• elaborar e disponibilizar o material didático, procurando aperfeiçoá-lo constantemente e 

adequá-los à linguagem da modalidade a distância;

• planejar atividades para facilitar o processo de ensino-aprendizagem;

• criar dinâmicas que favoreçam trabalhos realizados em grupos;

• diversificar as mídias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem;

• planejar e acompanhar o processo de ensino e aprendizagem do estudante, mediante o 

uso dos recursos e metodologia previstos no plano de curso;

• gerenciar o trabalho dos tutores a distância responsáveis pela sua disciplina garantindo a 

interação entre eles, e destes com os tutores presenciais;

• acompanhar as interações dos estudantes no ambiente;

• esclarecer dúvidas, acompanhar e orientar os tutores a distância no exercício de suas 

atividades;
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16 No início do curso havia as figuras do professor conteudista e formador, atualmente só há a figura 
do professor formador, que pode ser chamado simplesmente de professor.
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• acompanhar as correções das avaliações presenciais e entrega dos resultados antes da 

aplicação de novas avaliações; etc.

Professor Orientador de TCC - esse professor é responsável pela orientação dos alunos 

na construção dos trabalhos de conclusão do curso, item obrigatório para a conclusão do 

curso (IFES, 2009a).

Tutor a Distância - o tutor a distância faz a orientação e acompanhamento das atividades 

dos estudantes on-line por meio do ambiente colaborativo de aprendizagem, tirando dúvidas 

e corrigindo tarefas. Dentre as suas várias atribuições, destacam-se (IFES, 2009a):

• dar retorno às solicitações dos alunos em, no máximo, em 24 horas, exceto para os e- 

mails enviados aos sábados após às 13h, domingos e feriados, previstos no calendário 

acadêmico;

• acompanhar o desempenho dos alunos buscando incentivá-los no desenvolvimento das 

tarefas por meio do ambiente virtual de aprendizagem;

• avaliar todas as atividades enviadas por meio do ambiente virtual de aprendizagem e 

auxiliar na correção de exercícios, trabalhos e provas escritas, se assim for solicitado 

pelo professor formador; etc.

Tutor Presencial -  suas funções podem variar de acordo com o projeto pedagógico do 

curso. Ele é o responsável pelo acompanhamento presencial dos alunos. Dentre as suas 

várias atribuições, destacam-se (IFES, 2009a):

• acompanhar o desempenho dos alunos buscando incentivá-los a cumprir, dentro dos 

prazos, todas as atividades propostas, conforme o cronograma do curso;

• estimular o estudante a lançar mão de diversas fontes de informação, como as 

bibliotecas e laboratórios dos polos, bibliotecas virtuais, etc.;

• apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos polos, 

em especial na aplicação de avaliações;

• auxiliar os professores formadores em qualquer atividade presencial das disciplinas 

requerida pelos mesmos;

• coordenar e dar todo o suporte nas tarefas práticas de laboratório; etc.

A figura 16 representa o modelo de educação a distância praticado pelo Ifes e mostra as 

interações entre alguns dos atores, citados anteriormente. No modelo aparece o 

coordenador de polo, que é o ator externo ao Instituto e é responsável pelo gerenciamento 

dos polos de apoio presencial servindo de elo entre os alunos e os setores administrativos 

do Ifes.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Marize Lyra Silva Passos 179



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Figura 16 -  Interação entre os diversos atores da EaD do Ifes

METODOLOGIA DE EAD
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Fonte: Diretoria de Educação a Distância do Ifes.

4.1.3 Processo de Interação e Comunicação entre os Atores do Processo

Na educação a distância, a dimensão comunicacional vem se destacando como ação 

integradora e transformadora. Freire (1996) afirma que é indispensável que, para o ato 

comunicativo ser eficiente, haja um acordo entre os sujeitos comunicantes, de forma que a 

linguagem de um seja percebida dentro de um quadro significativo comum ao outro.

A EaD exige o pensar sobre o papel da comunicação no contexto de trabalho das equipes 

multifuncionais e multidisciplinares, sobre a utilização de meios de comunicação e a eficácia 

da comunicação entre os atores, sejam eles estudantes, professores, tutores ou 

coordenadores. O que leva os gestores ao campo da gestão da comunicação (SARTORI, 

2004).
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Nos cursos ofertados a distância no Instituto há uma preocupação com o planejamento e o 

controle dos atos comunicativos, a gestão da comunicação, entre os membros da equipe 

multidisciplinar, que são consideradas como os atores de gestão da EaD.

1. Recursos de Apoio à Interação e à Comunicação

Para a realização da comunicação entre os diversos atores, tem-se como apoio as diversas 

ferramentas disponibilizadas pelas tecnologias da informação e comunicação (TICs).

As principais ferramentas utilizadas como apoio às comunicações síncronas são: o chat, 

atividade que pode ser disponibilizada em qualquer sala virtual; a web conferência, 

disponibilizada pela RNP; além de ferramentas de comunicação disponíveis na rede, como o 

Skype. Além dessas ferramentas, são promovidos momentos síncronos por meio de 

mecanismos tradicionais, como as reuniões presenciais e os contatos telefônicos.

Já para os momentos assíncronos são usados como ferramentas de apoio os recursos 

mensagem e fórum disponíveis nas salas virtuais, além do tradicional e-mail. O uso do e- 

mail não é muito incentivado quando se trata do processo de mediação entre tutores e 

alunos, pois estes registros não ficam registrados no ambiente virtual e não podem servir de 

base na análise das dificuldades e da evolução da aprendizagem deste aluno. Pode-se 

considerar o material impresso também como uma ferramenta de apoio à comunicação 

assíncrona, uma vez que ele é pensado para a modalidade de educação a distância e deve 

ser dialógico para facilitar o processo de aprendizagem do aluno.

Além das ferramentas citadas anteriormente, existe, como grande apoio, as salas virtuais 

que servem de ponto de encontro entre estes atores. As principais salas existentes na 

estrutura do curso são: a Sala Virtual de Coordenadoria para Professores e Tutores; a Sala 

Virtual de Coordenadoria para Alunos; as Salas de Aula virtual das disciplinas e a Sala 

Virtual de Trabalho de Conclusão de Curso.

a) Sala Virtual de Coordenadoria para Professores e Tutores

A sala virtual de Coordenadoria para Professores e Tutores foi criada para que a gestão do 

curso acontecesse de forma satisfatória, uma vez que a demanda de interação e 

comunicação entre os professores e tutores com a equipe de curso não conseguiu ser 

atendida integralmente pelas reuniões presenciais e a troca de e-mails. É um espaço de 

disponibilização de informações e comunicação, de troca de experiências entre a equipe, 

professores especialistas e tutores.
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Nela estão disponíveis: o planejamento de todas as disciplinas a fim de facilitar o processo 

de planejamento das mesmas num enfoque de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

proposto pelo projeto de curso, além de funcionar como um repositório de documentos 

gerais referentes ao curso. Nesta sala virtual, os professores e tutores podem obter: atas 

das reuniões, cronograma de execução das disciplinas, lista de contatos da equipe, projeto 

do curso, legislação sobre pós-graduação e EaD, etc.

A garantia da disponibilidade de material em um local único e a 
possibilidade de estabelecer troca de informações e compartilhar problemas 
e soluções é de grande valia como uma forma de garantir uma mesma 
metodologia em polos geograficamente distribuídos (NOBRE et al., 2008).

Ela é de uso exclusivo de equipe de coordenação, professores e tutores, e tem a proposta 

de ser uma sala aberta, como acontece no ensino presencial, sendo um local propício para 

que a equipe de coordenação possa propor fóruns para discussões e troca de experiências 

entre os vários participantes da equipe multidisciplinar (NOBRE et al., 2008). Na figura 17, 

vê-se uma cópia da tela de exemplo da sala de coordenação da Pós-Graduação em 

Informática na Educação.

Figura 17 - Sala Virtual de Coordenadoria -  Professores e Tutores

F A n in i  dm% d iM ip l in a »  - V roc«  d «  tnp«n#n<n»%

Fonte: http://cead.ifes.edu.br.

b) Sala Virtual de Coordenadoria para Alunos

A sala virtual de coordenadoria, outra sala virtual, é o espaço de ligação da equipe do curso 

com os alunos, local em que há a possibilidades de troca de informações e questionamentos 

por parte dos alunos. É nela que os assuntos administrativos dos cursos são tratados, o que 

pode ocorrer por meio do uso de fóruns de discussões nos quais é possível haver 

questionamentos, sugestões e, até mesmo, o levantamento de possíveis problemas que 

estejam ocorrendo na condução das disciplinas, nos polos, etc., levando sempre em conta o 

código de ética discente do Ifes. Nesta sala há um formulário para que os alunos possam
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fazer suas críticas e sugestões. Todas as postagens realizadas nela devem ser respondidas 

em, no máximo, 24 horas. O seu objetivo é que estes atores possam,

[...] fazendo um comparativo com a modalidade presencial, é como a sala 
de coordenadoria de portas abertas, em que o aluno entra, pede um 
documento que precisa, tira uma dúvida, reclama de algo e ao mesmo 
tempo o trabalho do coordenador de entrar de sala em sala para dar os 
recados. A diferença é que aqui tudo é feito em um único local virtual 
(NUNES eta l., 2009).

Esta sala possibilita a coordenação do curso realizar a comunicação com todos os alunos de 

uma forma mais direta, como, por exemplo, ao enviar uma mensagem única para todos os 

participantes, ou seja, a todos os alunos. Além disso, a sala também é utilizada como um 

repositório de documentos gerais voltados para o aluno, como o projeto do curso, o código 

de ética, o regimento da pós, o cronograma de execução das disciplinas, etc. Para Moore e 

Kearsley (2007, p. 17), a interação dos alunos com a equipe de curso pode ajudá-los “a 

resolver problemas de gerenciamento de tempo ou mesmo problemas pessoais que 

interrompem o progresso de um aluno”.

Figura 18 - Sala Virtual de Coordenadoria -  Alunos
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Fonte: http://cead.ifes.edu.br.
Na figura 18, pode ser observado um exemplo de uma sala de coordenação voltada para os

alunos.

c) Salas de Aula Virtual

A sala de aula virtual da disciplina é o espaço no qual há a interação entre aluno e conteúdo 

mediado pelos tutores a distância e presencial, com o apoio do professor formador 

responsável pelo planejamento da disciplina. Para promover a interação são utilizadas as 

ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem do Ifes.

O material principal de apoio disponível na sala é também impresso e enviado para os 

alunos. A ela tem acesso, além do professor, os tutores a distância e presencial, o
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coordenador de tutoria e os alunos. Como afirma Moore e Kearsley (2007, p. 17), nessa sala 

podem ser formados “grupos de alunos em cooperação, e os instrutores podem facilitar o 

apoio entre os colegas e a obtenção de conhecimento pelos alunos”.

Na figura 19, pode ser observado um exemplo de sala de aula virtual, da disciplina Uso de 

Mapas Conceituais como Ferramenta de Aprendizagem.

Figura 19 - Exemplo de Sala de Aula Virtual
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Fonte: http://cead.ifes.edu.br.

Como visto anteriormente, cada sala tem uma finalidade diferente, mas todas são 

importantes no processo de comunicação e estreitamento de relações entre os atores do 

processo.

2. As interações e as Comunicações

Moore e Kearsley (2007, p. 16) afirmam que,

[...] além de receber materiais de curso distribuídos pela tecnologia, os 
alunos a distância precisam se comunicar com pessoas na instituição de 
ensino, particularmente com os instrutores. Os materiais de ensino 
distribuídos pela tecnologia são produzidos para um grande público, mas a 
comunicação que ocorre entre alunos e instrutores tem por objetivo auxiliar 
todo indivíduo a converter essas informações comuns em conhecimentos 
relevantes sobre o aspecto pessoal.

A Interação e a comunicação podem ocorrer entre diversos atores do processo. Mattar 

(2009) e Moore e Kearsley (2007) destacam alguns tipos de interações que ocorrem em 

cursos a distância que têm como foco principal o aluno, tais como, por exemplo: a interação 

aluno/professor, aluno/conteúdo, aluno/aluno, professor/professor, professor/conteúdo, 

conteúdo/conteúdo, aluno/interface, autointeração e interação vicária. Mas, além das 

interações já traçadas por esses autores, existem outras importantes interações que ainda
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não foram bem discutidas. Dada a relevância dessas outras interações e a comunicação 

para o processo de ensino-aprendizagem, além das já mencionadas pelos autores citados 

anteriormente serão descritas também essas novas interações, na forma como ocorrem 

entre os sujeitos da PIE e os recursos utilizados para realizá-las.

Figura 20 - Processo de interação e comunicação entre os atores do processo.
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Fonte: Criação da autora a partir de levantamentos junto à coordenação do curso PIE e documentações
diversas.

A figura 20 apresenta as principais ferramentas utilizadas nos processos de interação e 

comunicação. Nela, são explicitadas as várias ferramentas utilizadas para interação e 

comunicação, evidenciando os sujeitos participantes do processo de ensino-aprendizagem 

de um curso a distância - tutor presencial, tutor a distância e professor formador, 

responsáveis diretos na condução das disciplinas. Além disso, vale destacar as interações 

realizadas pela equipe de coordenação do curso, a qual é responsável por realizar o 

acompanhamento pedagógico durante a oferta das disciplinas.

a) Interação dos Alunos com os demais Atores

Os alunos da PIE se comunicam com os tutores presenciais nos encontros presenciais 

realizados nos polos de apoio presencial, local em que podem tirar suas dúvidas e serem 

orientados sobre as tarefas práticas propostas, e no qual têm a oportunidade de 

encontrarem outros alunos, sejam de seu curso ou de outros cursos e até mesmo de outras

Marize Lyra Silva Passos 185



universidades. Isso, como citado por Mattar (2009, p. 116), “[...] caracteriza o que se 

denomina aprendizado colaborativo e cooperativo, que envolve o aspecto social da 

educação [...]” .

Nos momentos presenciais serão utilizadas metodologias que promovam a discussão e 

reflexão sobre o percurso do estudante, bem como ações práticas de aplicação por meio 

dos laboratórios equipados com computadores utilizando-se de softwares específicos 

conforme necessidade, além da realização das avalições presenciais obrigatórias, reguladas 

pela legislação de EaD que exige que mais de 50% da nota atribuída aos alunos devem ser 

feitas por atividades avaliativas presenciais. O polo, além de um ambiente acadêmico, é um 

ambiente de integração entre os alunos e que reforça o sentido de pertencimento a uma 

instituição de ensino. Para Matar (2009, p. 116), essa interação interpessoal “[...] gera 

motivação e atenção, enquanto os alunos aguardam o feedback dos colegas, e diminui a 

sensação de isolamento do estudo a distância [...]” .

Os alunos se comunicam de forma assíncrona, por meio das ferramentas de envio de 

mensagem e fórum existentes nas salas virtuais da disciplina, com os colegas de sua sala, 

os tutores a distância, os tutores presenciais e os professores especialistas. Embora não 

sejam encorajados, eles usam o e-mail como forma de comunicação. Moore e Kearsley 

(2007) afirmam que “[...] os alunos geralmente consideram a interação com seus colegas 

estimulante e motivadora [...]” e normalmente “as discussões entre os alunos são 

extremamente valiosas como um modo de ajudá-los a refletir sobre o conteúdo que foi 

apresentado [...]” .

Eles têm, também, momentos síncronos programados para serem realizados por intermédio 

da ferramenta chat da sala virtual, da web conferência pela RNP e pelo Skype, com os 

tutores a distância, tutores presenciais e professores especialistas, sendo que esses 

momentos são utilizados para sanar dúvidas sobre o conteúdo que está sendo estudado, a 

resolução de tarefas e até mesmo explicações mais detalhadas, que não conseguiram ser 

realizadas somente com os recursos a distância. Para Mattar (2009, p. 116), “a interação, 

síncrona ou assíncrona, fornece motivação e feedback aos alunos, auxiliando seu 

aprendizado”.

Na sala da coordenação de curso destinada à comunicação dos alunos com a equipe, é 

possível tratar de assuntos pertinentes ao curso, mas não das disciplinas, que devem ser 

tratadas nas salas de aula virtuais de sua respectiva disciplina. Nela, ele pode interagir com 

o coordenador, o pedagogo, os professores especialistas de todas as disciplinas e com os 

tutores, presenciais e a distância. Pode expor suas opiniões, dar sugestões e fazer os mais 

diversos questionamentos, nela ele obtém também informações sobre materiais auxiliares
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de estudo, além de informações sobre eventos na sua área. Moore e Kearsley (2007) afirma 

que é importante a interação dos alunos com as equipes que realizam a administração dos 

cursos.

b) Interação entre os atores da Equipe de Coordenação de Curso

Como destacado anteriormente, é essencial que ocorram interações entre os membros da 

equipe de coordenação. No curso PIE, a comunicação decorre principalmente da realização 

de reuniões presenciais semanais, com o compartilhamento de informações e a tomada de 

decisões conjuntamente. Essa comunicação também ocorre por e-mails, como para 

levantamento de pontos para pautas das reuniões, a disponibilização de atas, os 

encaminhamentos a partir dessas e até mesmo a resolução de problemas mais simples ou 

emergenciais. Vale destacar que isso também é feito por meio do uso de telefones.

Para que sejam veiculadas mensagens aos integrantes da equipe multidisciplinar e à 

comunidade em geral, utiliza-se um e-mail específico para o curso, a cuja conta toda a 

equipe de coordenação tem acesso, o que possibilita que todos possam estar cientes do 

que ocorre no curso e, também, que qualquer um da equipe possa realizar a leitura e/ou 

envio de e-mails por meio deste.

Outra ferramenta também muito utilizada é o Google Drive, que é um disco virtual mantido 

pelo Google e que permite manter um repositório de arquivos, bem como a edição 

compartilhada de textos, planilhas, apresentações, etc. A equipe de coordenação pode, por 

exemplo, estar trabalhando na alteração do projeto do curso, na elaboração da lista de livros 

para as bibliotecas, na relação de materiais administrativos, etc. Isso muitas vezes ocorre 

pela edição compartilhada desses arquivos, em que cada membro da equipe de 

coordenação pode dar a sua contribuição. Além de que todo documento considerado de 

relevância a ser compartilhado com a equipe multidisciplinar é disponibilizado na Sala Virtual 

de Coordenadoria para Professores e Tutores.

c) Interação da Equipe de Coordenação de Curso x Professores

A interação entre a equipe de coordenação de curso e os professores formadores se dá por 

meio de reuniões presenciais para informes, diretivas e trocas de experiências. Trata-se de 

um exemplo de liderança compartilhada, em que, como cita Lück (2010), os participantes 

têm liberdade e sentem-se à vontade para agir criativamente, a fim de promover a 

realização dos objetivos. Bem como a partir das reuniões para planejamento das disciplinas,
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das quais o coordenador de curso participa, juntamente com o designer instrucional e o 

pedagogo.

Neste período de planejamento das disciplinas, as reuniões são mais freqüentes, conforme 

cronograma de reuniões apresentado pelo designer instrucional e acordado com os 

participantes. Mattar (2009, p. 116) considera essa interação entre professores importante 

por ser fonte de “[...] assistência e insights pedagógicos [...]” .

A equipe de coordenação interage com os professores formadores nas reuniões presenciais 

de disciplinas, que serão discutidas adiante, por e-mail e pela sala de coordenação de 

equipe, tendo como objetivo acompanhar e dar apoio efetivo no processo de ensino- 

aprendizagem.

A partir das reuniões de equipe realizadas pela coordenação de curso decorrem demandas 

específicas quanto ao planejamento e/ou revisão de disciplinas, que levam a outras reuniões 

específicas entre designer instrucional e pedagogo para, juntos, discutirem e proporem para 

o professor formador possíveis mudanças e/ou adequações em sua disciplina ou em grupos 

de disciplinas, de modo a favorecer o processo de ensino-aprendizagem.

O designer instrucional realiza, ainda, reuniões com o objetivo mais específico de rever, 

conjuntamente com o professor ou grupo de professores de disciplinas concomitantes, o 

acúmulo de conteúdo e/ou atividades nas semanas de realização da disciplina, elaboração 

de atividades interdisciplinares, etc.

O designer instrucional também faz a intermediação entre os professores e a equipe de 

produção de material. Ele acompanha o preenchimento de formulários para solicitação de 

recursos e/ou atividades pelo professor, bem como a edição da sala no ambiente virtual de 

aprendizagem e a criação de animações, vídeos e outros recursos pela equipe de produção.

Na Sala de Planejamento, criada para a realização do planejamento de cada disciplina, é 

oferecido suporte para que ocorra uma boa interação, pois ela pode ser utilizada para 

disponibilizar os diversos instrumentos de planejamento e acompanhamento, além, é claro, 

de poder ser utilizada para a apresentação de fóruns, os quais ocorrem com o objetivo de 

discutir as metodologias adotadas e visando a favorecer a colaboração dos colegas por 

meio da disponibilização de materiais diversos. Além das reuniões presenciais e da sala de 

planejamento, o designer instrucional também interage com os professores por meio de e- 

mail e telefone.
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d) Interação entre Coordenadores de Curso e de Tutoria x Tutores Presenciais e a 

Distância

O coordenador de curso e o coordenador de tutoria, juntamente com os professores, são 

responsáveis pelo gerenciamento da tutoria. A interação entre esses sujeitos ocorre em 

vários momentos e de formas diferentes. Uma das formas é por meio das reuniões 

presenciais, para informes, diretivas, relato dos problemas e soluções, assim como 

compartilhamento de experiências. Reuniões presenciais individuais também são realizadas, 

quando é necessário tratar de algum ponto específico com um tutor, como de problemas 

identificados em sua atuação.

Contudo, apesar de ser uma solução bem efetiva, as reuniões presenciais só podem ser 

realizadas esporadicamente devido à necessidade de deslocamentos, especialmente no 

caso dos tutores presenciais, os quais, em geral, residem em cidades do interior do estado. 

Outra opção são as reuniões realizadas por meios do uso de ferramentas como Skype ou 

ambientes de web conferência, as quais funcionam bem quando há a participação de um 

número reduzido de pessoas.

Como no decorrer do curso há necessidade de muitas comunicações pontuais ou de 

tratamento de situações emergenciais, e-mail, telefone e mensagens do ambiente virtual se 

mostram muito úteis. Outro recurso também muito utilizado é a “Sala de Coordenação de 

Equipe”, em que coordenadores, professores e tutores realizam diversos trabalhos, 

discussões, disponibilizam materiais e compartilham experiências, o que favorece bastante 

a comunicação entre eles.

O coordenador de tutoria é responsável por realizar um trabalho de acompanhamento e de 

avaliação do trabalho realizado por tutores presenciais e a distância, e, visando à melhoria 

contínua de suas atuações, dar-lhes feedback. Uma vez que, neste processo de interação e 

acompanhamento, os tutores e a própria coordenação vão aperfeiçoando suas práticas, 

pode-se dizer que se trata de uma abordagem inicial de liderança educativa, que, segundo 

Lück, é centrada na formação de organizações de aprendizagem e se expressa em:

i) modelagem, pela utilização do exemplo, segundo o princípio 
de que "as palavras movem, mas o gesto arrasta"; ii) 
monitoramento, pelo acompanhamento, a observação, a 
presença observadora e o feedback dado ao trabalho; e iii) 
diálogo, pela oportunidade de expressão, construção conjunta 
de significados, trocas de experiências e ideias (2010, p. 52).
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e) Interação Professor Formador x Tutor a Distância

O professor formador é o responsável pela realização e pela qualidade da mediação do 

processo de ensino-aprendizagem entre tutor a distância e aluno em uma determinada 

disciplina. É ele quem define as atividades que serão realizadas, as avaliações e os 

critérios. Por outro lado, cabe ao tutor a distância mediar o processo, uma vez que é ele 

quem interage com os alunos, corrige suas avaliações e esclarece suas dúvidas. Assim, 

para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra adequadamente, o curso PIE adota 

uma forte interação entre professor e tutor a distância (NOBRE et al., 2008). O tutor pode 

dar ao professor informações preciosas para melhorias dos conteúdos e das atividades 

disponibilizadas, por meio de um trabalho conjunto de liderança compartilhada.

Essa interação ocorre por meio de reuniões presenciais ou a distância, como por meio de 

chats, web conferência, e-mails ou pela sala virtual de coordenação. Na sala de 

coordenação, cada disciplina tem um fórum específico, em que professores e tutores, 

presenciais e a distância, podem interagir por meio de relatos de boas práticas e problemas 

ocorridos. Assim, eles podem discutir e buscar soluções conjuntamente. Além disso, o fórum 

também pode ser facilmente acompanhado pela equipe de coordenação, de modo que seus 

relatos possam servir como apoio ao replanejamento das disciplinas em uma nova edição 

do curso. Vê-se, com isso, que o uso de e-mail para esse caso tornaria confuso um resgate 

das ocorrências.

As reuniões presenciais reforçam aspectos importantes para início, acompanhamento e 

fechamento das disciplinas, por este motivo é necessário que ocorram, no mínimo, três, uma 

para cada um destes momentos: a reunião inicial, que conta com a presença do pedagogo 

do curso, para que sejam trabalhados os aspectos do ensino-aprendizagem e dadas todas 

as orientações necessárias para o início da disciplina; a reunião intermediária, que conta 

com a presença do coordenador de tutoria, e visa a discutir o andamento do curso, realizar 

trocas de experiência sobre as dificuldades enfrentadas e as soluções adotadas e dar os 

encaminhamentos para a etapa final da disciplina; e a reunião final, que conta com a 

presença do coordenador de curso, para fechamento efetivo da disciplina e registros de 

aprendizagens e necessidades de mudanças futuras.

Alguns professores destacam a reunião inicial, outros a intermediária, mas evidencia-se a 

importância dada a esses três momentos para reflexões, trocas de experiências e busca de 

soluções em conjunto. No caso da PIE, cujas disciplinas são planejadas e executadas de 

forma interdisciplinar, essas reuniões impactam positivamente no processo de ensino- 

aprendizado.
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No decorrer das disciplinas, o professor formador acompanha o andamento da 

aprendizagem dos alunos nos polos por meio de relatórios entregues pelo tutor a distância, 

sobre o grupo de alunos de sua responsabilidade, podendo o professor ainda realizar, por 

amostragem, esse acompanhamento sem a intermediação do tutor. É possível, também, 

acompanhar o trabalho do tutor por meio dos relatórios de acesso no ambiente virtual, uma 

vez que esse acesso deve ser diário.

f) Tutor Presencial x Tutor a Distância

No curso PIE, o tutor a distância é um gestor da aprendizagem para uma dada disciplina de 

certo polo. O tutor presencial, por sua vez, é de determinado polo, mas não de uma 

disciplina específica. Assim, é o tutor a distância que possui o conhecimento específico na 

disciplina para atendimento aos alunos, mas é o tutor presencial que está no polo, que tem 

encontros presenciais com os alunos e, portanto, conhece-os melhor. Este trabalho em que 

tutores a distância e presenciais tomam decisões conjuntamente com vistas a um objetivo 

comum, que é a aprendizagem do aluno, novamente caminha no sentido da liderança 

compartilhada.

Assim, é muito importante a interação entre tutor a distância e tutor presencial para tentar 

evitar ou, quando ocorrerem, solucionar os problemas. O tutor a distância pode, por 

exemplo, informar datas de atividades e avaliações, repassar comunicados do professor, 

sugerir a montagem de grupos de estudos sobre temas mais complexos. O tutor presencial 

pode informar ao tutor a distância sobre o perfil dos alunos, as deficiências de aprendizagem 

identificadas, os alunos que não estão comparecendo ao polo, os que não se dedicam o 

suficiente, etc.

Várias são as ferramentas utilizadas para essa comunicação. O primeiro destaque é para os 

fóruns das disciplinas na sala de coordenação de equipe, mas faz-se uso, ainda, das 

mensagens do ambiente virtual, de e-mails, de chats, de web conferência, etc.

g) Interação Professor Formador x Tutor Presencial

Os alunos interagem diretamente com os tutores a distância e com os tutores presenciais. 

Assim, problemas detectados, presencialmente, podem ser informados pelo tutor presencial 

ao tutor a distância e, caso seja necessário, ao professor formador e ao coordenador do 

curso. Dessa forma, o professor resolve os problemas que lhe compete resolver e informa 

aos tutores a distância, que, enfim, comunicam aos tutores presenciais e aos alunos.
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Na prática, a comunicação do professor formador ocorre muito mais com os tutores a 

distância e desses com os tutores presenciais, ou seja: a comunicação do professor 

formador com os tutores presenciais ocorre, muitas vezes, de forma indireta. E isso pode 

ocasionar atrasos na detecção e solução dos problemas, especialmente no caso da atuação 

precária de alguns tutores a distância. Dessa forma, é necessário estar atento para que haja 

uma comunicação direta entre esses, para que os tutores presenciais também possam 

colaborar nas decisões e modificações necessárias no decorrer do curso, no processo de 

liderança compartilhada.

Novamente, destaca-se como meio de comunicação a sala virtual de coordenação de 

equipe, por meio dos fóruns específicos das disciplinas. Por meio destes, os tutores 

presenciais podem estar sempre a par do que está acontecendo e podem interagir sempre 

que acharem necessário. Em alguns momentos, os professores podem também realizar web 

conferências com os tutores presenciais para passar orientações, como, por exemplo, a 

realização de avaliações ou atividades presenciais. Também se faz uso intenso das 

mensagens do ambiente virtual e do e-mail. O telefone é menos utilizado, uma vez que os 

tutores presenciais estão em cidades do interior e o custo das ligações interurbanas é, 

ainda, alto.

Ao final da análise dos papeis dos atores, pode-se afirmar que os professores formadores e 

a equipe de coordenação de curso (coordenador de curso, coordenador de tutoria, designer 

instrucional e pedagogo) são os atores reesposáveis pelo planejamento e acompanhamento 

da execução das tarefas avaliativas do curso, enquanto que os tutores presenciais e a 

distância são os responsáveis pelo acompanhamento e correção das tarefas avaliativas do 

curso.

No curso PIE, a comunicação e a interação entre os atores do processo visa a estabelecer 

um diálogo rico e criativo, que busca uma ação integradora e transformadora. Cabe ressaltar 

que, apesar de se tratar de cursos a distância e de se utilizar os mais diversos recursos 

tecnológicos para a comunicação, os encontros presenciais não são dispensáveis. E a 

avaliação preconizada nele é a avaliação formativa, ou seja, que tem a aprendizagem do 

aluno como o centro do processo ensino-aprendizagem.
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4.2 PERFIL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CURSO

Nesta fase da pesquisa, a equipe de coordenação, os professores formadores e os tutores 

presenciais e a distância da terceira entrada da PIE (turma 2012) participaram ativamente,
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tornando-se, assim, sujeitos da pesquisa. Traçar o perfil destes sujeitos foi importante, pois 

permitiu que se conhecesse quem são os membros da equipe multidisciplinar, o tempo de 

atuação na educação e, em especial, na educação a distância e, por último, qual o seu 

envolvimento com o curso.

Os dados coletados nesta pesquisa foram analisados baseados em métodos qualitativos e 

quantitativos, denominado também de método misto. Neste caso, um método não neutraliza 

o outro na tentativa de responder a diferentes questões no campo da investigação de um 

problema determinado, pois coleta, avalia e vincula dados qualitativos e quantitativos numa 

mesma pesquisa (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 1991).

Para levantar o perfil destes sujeitos foi utilizado como ferramenta o questionário “Perfil e 

Concepções -  Avaliação Formativa”. Esta ferramenta possuía 32 questões, do tipo abertas 

e fechadas, e foi construída utilizando os formulários web do Google Drive. Este instrumento 

foi dividido em duas partes: a primeira -  Dados Gerais - teve o objetivo de levantar o perfil 

dos sujeitos pesquisados, enquanto que a segunda parte -  Percepções sobre Avaliação 

Formativa - teve o objetivo de levantar a percepção e as práticas realizadas pelos sujeitos 

no que se refere à avaliação formativa e ao uso da regulação, opinião e autorregulação nos 

processos avaliativos da PIE.

Como a ferramenta utilizada não possui a possibilidade de retornar ao questionário de forma 

automática, a pesquisadora teve de utilizar o artifício de criar um questionário, em branco, 

para cada participante e salvar o endereço de recuperação de cada um, endereço o qual foi 

encaminhado por e-mail juntamente com uma pequena explicação sobre o objetivo da 

pesquisa e a solicitação de que o referido questionário fosse respondido. A maioria dos 

sujeitos respondeu de imediato à solicitação, mas outros não, então foram encaminhados 

mais dois ou três e-mails reforçando a solicitação. Isso surtiu efeito, pois tivemos o retorno 

de 88% dos participantes, ou seja, de 26 membros da equipe multidisciplinar, 23 

concordaram em responder. Ao final do período de aplicação do questionário foi 

encaminhado um e-mail de agradecimento a cada um dos que se dispuseram a participar da 

pesquisa.

Os dados do formulário web foram exportados para uma planilha de dados, sendo que os 

referentes à primeira parte foram tratados de forma estatística a partir dos quais foram 

produzindo gráficos que ajudaram a traçar o perfil da equipe multidisciplinar da PIE, que é o 

primeiro objetivo geral desta pesquisa.

Do total de 26 questionários enviados, tivemos a participação de 23 sujeitos, o que 

representa a participação de 88% dos membros da equipe multidisciplinar da PIE. Muito
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destes profissionais atuam em mais de uma função e participam de mais de uma disciplina, 

como podemos ver esquematizado nas figuras 21 e 22.

Figura 21 -  Funções exercidas pelos membros da equipe multidisciplinar na PIE

Fonte: Elaboração própria a partir das informações coletadas nos questionários aplicados aos 
membros da equipe multidisciplinar da PIE (turma 2012).

Figura 22 -  Atuação por disciplina dos membros da equipe multidisciplinar

Fonte: Elaboração própria a partir das informações coletadas do questionário aplicado aos membros da
equipe multidisciplinar da PIE (turma 2012).

Isso fica evidente, também, na fala dos entrevistados e no gráfico 3:

Professora SILVIA (entrevista): "Eu comecei como professora, nesse 
período um professor que tinha assumido a disciplina D5 precisou se retirar 
do projeto [...] eu assumi também D5 e depois disso trabalhei com essas 
duas disciplinas como professora conteudista e especialista, depois [...] no 
meio da primeira turma o Coordenador de Atividade Acadêmica que a gente 
trabalha [...] precisou sair e eu assumi as funções de coordenação depois
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que eu tinha trabalhado com essas disciplinas, na segunda etapa da turma 
eu fiquei só com a Coordenação de TCC”.

Professora ROSA (entrevista): “[...] em 2009 fui convidada para participar 
como Pedagoga, de início os preparativos para formação desse curso [...] 
algumas mudanças ocorreram, então eu virei tutora no curso 
Professor THIAGO (entrevista): “[...] eu participo já  desde o início do 
planejamento, estamos agora na terceira edição do curso e vai acontecer 
agora acontecer uma terceira edição em 2014, participei desde o início na 
concepção, no planejamento das disciplinas D9 e D 6e  eu participei também  
nesse caso como professor conteudista, professor formador e também 
como tutor a distância de algumas outras disciplinas”.

Gráfico 3 -  Número de funções em que os membros da equipe multidisciplinar já atuaram.

Núm ero de Funções que Atou na PIE

4%
26%

48% ■ 1

■ 2

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da equipe
multidisciplinar da PIE (turma 2012).

Pelo depoimento de membros da equipe multidisciplinar que atuam como professor

formador e tutor a distância na mesma disciplina, como no caso do professor Pedro, pode-

se observar que isso demostra que esta atuação dupla facilita a interação com os alunos e

um acompanhamento mais a miúde da disciplina.

Professor PEDRO (entrevista): "Sim, porque dependendo da dúvida 
dos alunos, você consegue perceber quais as dificuldades dele como 
tutor, você está lá no dia a dia, você responde às dúvidas, você sabe 
o que está acontecendo [...]” .

Gráfico 4 -  Distribuição dos membros da equipe multidisciplinar por faixa etária e sexo.

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da equipe
multidisciplinar da PIE (turma 2012).
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Com os dados obtidos na primeira parte do questionário foi possível verificar que 61% dos 

sujeitos têm mais de 41 anos, o que é algo esperado para um grupo de profissionais da área 

de educação, para a qual ê exigida experiência mínima de um ano da docência superior ou 

formação de pós-graduação. E, também, que há uma predominância de profissionais do 

sexo feminino, conforme se pode ver no gráfico 4.

Quanto ao tempo de experiência docente, percebe-se (gráfico 5) que 78% dos membros da 

equipe multidisciplinar possuem mais de 10 anos, 13% possuem experiência em docência 

entre 0 e 4 anos e 9% possui experiência entre 5 e 9 anos. Dos 78% com mais de 10 anos 

de experiência, 22% possuem experiência entre 10 e 14, 17% têm experiência entre 15 e 19 

anos e 39% dos sujeitos têm experiência de mais de 20 anos.

Gráfico 5 -  Tempo de experiência docente dos membros da equipe multidisciplinar
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Experiência Docente

13% v 9%
00 - 04 anos

39% , 05 - 09 anos

22% j 10 -1 4  anos

17% 1 15 -1 9  anos

> 20 anos

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da equipe
multidisciplinar da PIE (turma 2012).

Quanto ao tempo de experiência em EaD, que pode ser como docente, tutor ou aluno, vê-

se, no gráfico 6, a seguinte distribuição: 4% dos sujeitos possui experiência de até 2 anos,

31% dos sujeitos possui experiência de 3 a 4 anos, 30% dos sujeitos possui experiência de

5 a 6 anos, 22% dos sujeitos possui experiência entre 7 e 8 anos e 13% dos sujeitos possui

tempo de experiência superior a 8 anos, Os que possuem experiência de mais de 8 anos já

trabalhavam com EaD antes da implantação da modalidade no Ifes, no qual foi instituída há

apenas 6 anos. Aqui fica evidente que a equipe multidisciplinar da PIE é uma equipe

experiente em docência e em especial na docência em EaD, uma vez que 65% da equipe

possui experiência superior a 5 anos na modalidade de educação a distância.
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Gráfico 6 - Tempo de experiência em EaD dos membros da equipe multidisciplinar da PIE

Experiência em EaD
4%

13%
31%

22%

1 0 - 2  anos 

3 - 4 anos 

5 - 6 anos

30% 7 - 8 anos

> 8 anos

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da equipe
multidisciplinar da PIE (turma 2012).

Dos membros da equipe multidisciplinar, 70% possuem formação acadêmica na área de

educação ou pedagogia (gráfico 7) e 96% da equipe multidisciplinar da PIE já fez alguma

capacitação específica para poder trabalhar com EaD (gráfico 8). Isso reforça que a política

de educação a distância do Ifes, que tem prevista como uma de suas ações a “[...]

manutenção de constante capacitação de toda a equipe envolvida nas ações da EAD

(professores, tutores, técnicos administrativos e equipe de material didático) nas diversas

demandas identificadas, tais como: planejamento, metodologia de EAD, mídias e material

didático [...]” (IFES, 2009b, p. 36), tem sido cumprida pelo curso.

Gráfico 7 -  Formação acadêmica na área de educação dos membros da equipe multidisciplinar

Possui Form ação Acadêmica na Área  
de Educação

30%

k  N ão

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da equipe
multidisciplinar da PIE (turma 2012).
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Gráfico 8 -  Percentual de membros da equipe multidisciplinar capacitados em EaD

Fez Capaciatação para Atuar na 
EaD?

4%

■ Sim

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da equipe
multidisciplinar da PIE (turma 2012).

Na análise do perfil da equipe foi feito um paralelo entre o tempo de experiência docente e a

experiência em EaD, vistos no gráfico 9. Neste, pode-se notar que a tempo de experiência

em EaD não é proporcional ao tempo de experiência docente, ou seja, temos professores

com muito tempo de experiência docente e com pouco tempo de experiência em EaD e vice

versa.

Gráfico 9 -  Comparativo entre tempo de experiência docente e experiência em EaD dos membros da
equipe multidisciplinar

Experiência Docente x Experiência em EaD

c
OJuo□

c<Oj 'Z ai 
a .  x

> 20 anos 

15 -1 9  anos 

10 -1 4  anos 

05 - 09 anos 

00 - 04 anos

Experiência em EaD

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da equipe
multidisciplinar da PIE (turma 2012).

Aqui é possível dizer que a equipe multidisciplinar da PIE envolvida na pesquisa é formada

por docentes com mais de 41 anos, é predominantemente do sexo feminino e atua em mais

de uma função e em mais de uma disciplina. Quanto á experiência na área de educação, a

maioria possui formação na área de educação, atua há mais de 10 anos como professor e
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possui mais de 5 anos de experiência em EaD, o que demostra que estes estão envolvidos 

com a modalidade desde a sua implantação no Ifes, o que ocorreu há 6 anos.

Ao final desta exposição foi dado o primeiro passo para alcançarmos o objetivo geral desta 

pesquisa, ao se alcançar o primeiro objetivo específico: levantar o perfil dos membros da 

equipe multidisciplinar do curso de Pós-graduação em Informática na Educação (PIE) 

do Instituto Federal do Espírito Santo envolvida com o planejamento e execução das 

atividades avaliativas.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
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4.3 CONCEPÇÕES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR SOBRE AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM FORMATIVA

Para se evidenciar e analisar as concepções que a equipe multidisciplinar da PIE possui 

sobre avaliação da aprendizagem, seja esta classificatória ou formativa, a sua aproximação 

ou afastamento em relação ao referencial teórico delineado nesta pesquisa, foram utilizadas 

as questões da segunda parte do questionário “Perfil e Concepções -  Avaliação Formativa”.

Figura 23 -  Codificação proposta pela pesquisa e cadastrada no Nvivo 10.

N ô s n w v .  *  Peatjmsar « n •  Propostos pela P Localizar agora Apagar Busca avançada

3  Q  Nós
P r o p o s t o s  p e la  P e s q u i s a

Estruturais %  Nome Q  Foíicm ReterénciM Cnado em

Propostos pda Pesquisa B  O  Coocepçèo sofere aval idçAofof(nativa 0 0 13/10,201321 12

'i Relacionamentos H  O  Afeaíainenio do conceito te&Wo V 13/102013 21 14
i  Maínies de r>ó

Q  Constatação 

Q  Discriminatória

1

1

6

1

21/10201319 36 

21/102013 19.35

Q  Foco no conteúdo 1 4 21/102013 19:34

Q  Padroni2ada 0 0 21/102013 19 36

Q  Seteno-va efinalizadcra 1 2 21/102013 19 35

Q  Aproaimaçàc do conceito leér.ce 0 0 13/102013 21 13

* ............
Q  Foco na aprendi2agem 8 39 21/102013 19 34

Q  Inclusive 3 4 21/102013 19:36

3  Mo*
Q  Individualizada 3 9 21/102013 19.36

Q  Parte do processo ensino-aprendi2agem 7 17 21/102013 19:35
f j i f  Cbssihcaçoes Q  Tomada de decisào 2 14 21/102013 19:37

Coleções (fj Q  Dificuldades na lealizaçào das avaliçáes ío»mativas 0 0 06/11/20131718

ffl O  Pilares da avdiaçèo formativa 0 0 13H0201321 17

|  1  C o m ufta t

^  R r la ló rk n

Fonte: Resultado do cadastramento e tratamento de dados no NVivo 10.

Estes dados foram exportados do formulário web para uma planilha de cálculo e separados 

dos dados da primeira parte e, posteriormente, importados para o software de apoio à 

investigação qualitativa Nvivo para serem categorizados por nós, figura 23, de acordo com a 

categoria “Concepção sobre Avaliação Formativa”, descrita no quadro 4.

A metodológica eleita, a análise do corpus informacional, não se limitou à quantificação dos 

dados, embora em alguns momentos dela tenha se utilizado deste recurso, mas privilegiou a
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interpretação dos dados coletados, apoiando-se na fundamentação teórica. Do mesmo 

modo, a composição do relato final entrelaçou depoimentos dos sujeitos da pesquisa e 

proposições teóricas para, assim, melhor elucidar as reflexões e conclusões suscitadas.

Antes de se iniciar esta análise é importante ressaltar que o Ifes, em seu Projeto

Pedagógico Institucional, defende que a avaliação da aprendizagem seja mais que mera 

constatação de resultados, isto é, seja

[...] uma prática pedagógica de transformação, onde o ato de avaliar seja 
mais do que um ato de rotular os sujeitos por padrões ou classificações. A 
avaliação deve ser um processo de crescimento que leve a comunidade 
acadêmica a refletir sobre suas práticas e também ao desenvolvimento da 
autonomia (IFES, 2009b, p. 48).

E, além disso, o projeto pedagógico da PIE defende que “[...] as atividades de avaliação 

devem permitir avaliar os avanços do aprendiz no desenvolvimento das competências / 

habilidades de interesse [...]” . E que a avaliação da aprendizagem

[...] só terá sentido no Curso se servir para reorientar o aprendiz no
desenvolvimento das aprendizagens e, aos professores, no replanejamento
de suas atividades. Não pode ser, pois, meramente classificatória, mas uma 
ferramenta construtiva, que promova melhorias e inovações, com vistas ao 
aperfeiçoamento da aprendizagem dos estudantes (IFES, 2009a, p. 41).

Então, pode-se afirmar que a avaliação da aprendizagem que o Ifes e a PIE 
defendem é a avaliação da aprendizagem formativa. Por isto é importante 
que tenhamos claro qual a concepção sobre a avaliação da aprendizagem 
os professores, tutores e equipe de coordenação da PIE possuem, o quanto 
estas se encontram próximas ou afastadas do referencial teórico sobre a 
avaliação formativa.

Para se evidenciar e analisar as concepções que a equipe multidisciplinar da PIE possui 

sobre avaliação da aprendizagem formativa foram usadas as respostas dadas nas questões 

“13 -  Para você, o que é a avaliação formativa?”; “14 - Na sua opinião, qual o tipo de

avaliação é utilizada na PIE?”; “15 -  Gostaria de fazer algum comentário sobre a sua

resposta anterior?” e “18 -  Descreva, em detalhes, como foi realizada uma situação 

avaliativa vivenciada por você, no curso PIE, que considere formativa”.

Baseado na definição das categorias e subcategorias, citadas no capítulo III referente à

metodologia, o material foi explorado. Nesta etapa, o texto foi desmembrado, tendo como

pano de fundo o esquema de codificação. Essa classificação sistemática da trama textual, 

em função das unidades de registro, permitiu colocar em relevo as informações obtidas, 

facilitando realizar inferências, ou seja, deduzir, de maneira lógica, conhecimentos relativos 

à temática discutida (BARDIN, 2011). Só então a descrição e a interpretação das 

manifestações dos sujeitos, articulando-as ao problema e aos objetivos do estudo, puderam 

ser concluídas.
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Quanto ao tipo de avaliação que é utilizada no curso PIE, tem-se que 52% dos membros da 

equipe multidisciplinar da PIE da pesquisa consideram que no curso PIE são usadas os dois 

tipos de avaliação: a classificatória e a formativa, 22% consideram que o tipo de avaliação 

que é usada depende da disciplina e 26% consideram que a avaliação formativa é a mais 

utilizada, conforme se pode ver no gráfico 10.

Gráfico 10 -  Tipo de Avaliação Utilizada na PIE segundo os membros da equipe multidisciplinar.

Tipo de Avaliação Utilizada na PIE

Depende da 
disciplina

Formativa

Formativa e 
Classificatória

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da 
equipe multidisciplinar da PIE (turma 2012).

Para corroborar estes dados, foi analisado nos “Mapas de Atividades” , das disciplinas da 3a

oferta do curso PIE, se as avaliações tinham como foco principal a aprendizagem, o que é

uma das principais caraterísticas das avaliações formativas. No Gráfico 11, nota-se que 83%

das atividades têm como foco a aprendizagem, o que demonstra que a percepção dos

professores de que a avalição da PIE é formativa realmente é pertinente.

Gráfico 11 -  Quantidade de atividades avaliativas com foco na aprendizagem.

Atividade Tem como Foco a Aprendizagem?

■ Não 

Sim

Fonte: Resultado da análise dos Mapas de Atividades da 3a oferta da PIE (turma 2012).
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Isso evidencia que a avaliação formativa é uma constante na prática pedagógica do curso 

PIE, uma vez que, nas respostas: ambas e depende da disciplina, a avaliação formativa 

encontra-se embutida. O percentual de 52% da utilização de ambos os tipos de avaliação 

não é surpresa, uma vez que a própria legislação nos remete a esta prática quando, no 

Decreto n° 5.622, de 19 de Dezembro de 2005, nos fala, em seu artigo 42, sobre exames,

Art. 42 A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, 
conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no 
processo, mediante:
I - cumprimento das atividades programadas; e
II - realização de exames presenciais.
§ 1o- Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria 
instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios 
definidos no projeto pedagógico do curso ou programa.
§ 2o - Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer 
sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de 
avaliação a distância.

Mas, como a própria legislação nos dá margem à escolha do tipo de “exames” a serem 

utilizados de acordo com o projeto pedagógico do curso ou programa, no caso do curso PIE 

há o privilégio da avaliação formativa tanto nas atividades a distância como nas presenciais. 

Isso fica evidente no projeto pedagógico do curso ao afirma que: “[...] qualquer que seja o 

método ou instrumento, estes devem contribuir com o aprendizado dos estudantes” (IFES, 

2009a, p. 42). E que:

[...] no momento à distância serão utilizados principalmente métodos e 
instrumentos como: solução de problemas, participação nos fóruns de 
discussão, atividades dirigidas à distância, estudo de caso e relatórios que 
são considerados essenciais para verificar e diagnosticar as necessidades 
dos estudantes e redirecionar seus estudos, e, assim poder resultar em uma 
avaliação qualitativa e quantitativa.

No momento presencial serão utilizados principalmente métodos e 
instrumentos como: observação prova/testes individuais, realização de 
exercícios dirigidos, desenvolvimento de projetos, apresentação de 
trabalhos e atuação prática no laboratório (IFES, 2009a, p. 42).

As categorias apresentadas no quadro 4 foram utilizadas para analisar a aproximação ou 

afastamento apresentado pelos sujeitos da pesquisa; em relação à avaliação formativa, 

essa foi construída levando em conta as principais contradições que existem entre a 

concepção da avaliação classificatória e a concepção da avaliação formativa.

As diversas leituras do material textual -  respostas às questões abertas dos questionários e 

à primeira questão das entrevistas -  permitiram que fosse identificado que a equipe 

multidisciplinar da PIE, em sua grande maioria, demonstra possuir uma concepção bem 

alinhada com os referenciais teóricos que fundamentam a avaliação da aprendizagem 

formativa que é preconizada no Projeto Pedagógico do Curso e no Projeto Pedagógico

Institucional (PPI). Isso fica claro nos resultados apresentados na Tabela 7, na qual vê-se,

também, que 14% das falas dos sujeitos afasta-se deste conceito, e que alguns sujeitos
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apresentam uma mescla dos dois conceitos em suas falas. A seguir, veremos o que estes 

sujeitos falam sobre as concepções da avaliação formativa registradas nas unidades de 

registros.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
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Tabela 7 - Concepção de avaliação formativa expressa pela equipe multidisciplinar

Categoria Subcategorias Unidades de registro Indicações % %

Concepção
sobre

avaliação
formativa

Aproximação 
do conceito 

teórico

Foco na aprendizagem 39 41%

86%

Inclusiva 4 4%

Individualizada 9 9%

Parte do processo ensino- 
aprendizagem 17 18%

Tomada de decisão 14 15%

Afastamento 
do conceito 

teórico

Constatação 6 6%

14%

Discriminatória 1 1%

Foco no conteúdo 4 4%

Padronizada 0 0%

Sentenciva e finalizadora 2 2%

Total 96 100% 100%

Fonte: Elaboração própria a partir das informações coletadas nos questionários e tratadas na
pesquisa.

A avaliação formativa deve ter como foco central a aprendizagem do aluno, ou seja, ela visa 

ã “aprendizagem do estudante em todos os sentidos, inclusive o da formação do cidadão 

para que ele tenha inserção social crítica” (VILLAS BOA, 2011, p. 31-32). E, como afirma 

Freire (2011a, p. 47), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção”.

Vê-se no discurso dos sujeitos da pesquisa que a unidade “foco na aprendizagem” possui a 

maior quantidade de indicações, 41%. A percepção dos membros da equipe multidisciplinar 

da PIE de que a avaliação tenha como foco a aprendizagem dos alunos pode ser vista 

claramente nas declarações feitas por eles, como se pode constatar em alguns relatos a 

seguir:

Professora ROSA (questionárioj. "Posso definir como uma avaliação que 
tem o objetivo de formar conceitos, formar competências, formar e habilitar 
e profissionalmente”.

Professora ANA (questionário): “É uma forma de fornecer subsídios para 
que o aluno compreenda o seu próprio processo de aprendizagem e o 
funcionamento de suas capacidades cognitivas que serão usadas na 
resolução de problemas”.

Professora MIRIAN (questionário): “A avaliação formativa foca a 
aprendizagem do aluno”.

Professora SARA (questionário): “É a avaliação que contribui para a 
formação do aluno, para seu processo de aprendizagem e construção do 
conhecimento”.
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Professora LETICIA (questionário): “Avaliação que leva em conta o 
processo de aprendizagem do aluno, e não apenas suas notas”.

Professora SILVIA (entrevista): “[...] uma avaliação que engloba mais 
fatores do que só dar a nota. Então assim, é uma avaliação inicial com 
diagnóstico de como estão os alunos, onde que eles estão em termo da 
aprendizagem, como levá-los a chegar ao objetivo”.

A tomada de decisão, na avaliação formativa representada pela regulação, é uma peça

chave, não só no processo avaliativo, mas em todo o processo ensino-aprendizagem.

Perrenoud (1999, p. 68) afirma que sempre “[...] há espaço para ajustes, remanejos no meio

do trajeto, [...], sobretudo as atitudes e as condutas dos alunos, que manifestam seu

interesse, sua compreensão, mas também suas resistências ou suas dificuldades para

seguir o ritmo ou assimilar o conteúdo”. Então é importante que os professores tenham a

capacidade de fazer alterações em seus planejamentos em função dos feedbacks recebidos

e da realidade de cada aluno. Esta atitude é responsável pelo sucesso da ação pedagógica

e pela aprendizagem dos docentes.

Outra característica que foi muito enfatizada pelo grupo foi a de que a avaliação é parte 

integrante do processo ensino-aprendizagem. O que é defendido por autores como Villas 

Boas (2011, p. 7), que afirma que a avaliação formativa “[...] não se refere simplesmente a 

técnicas ou instrumentos. Tem significado mais amplo, abrangendo os eventos de avaliação 

que ocorrem no dia a dia do trabalho escolar” . A avaliação, neste contexto, deixa de ser o 

término do processo de aprendizagem e passa a ser um processo de busca incessante da 

compreensão das dificuldades do educando, além de dinamizador de novas oportunidades 

de conhecimento (HOFFMANN, 2009a).

A indicação de que a avaliação da aprendizagem é parte integrante do processo ensino- 

aprendizagem consta de 18% das indicações na unidade de registro “parte do processo 

ensino-aprendizagem”, como se pode ver nas falas de alguns dos membros da equipe 

multidisciplinar, destacados a seguir:

Professora HELENA (entrevista): “Bom, a avaliação para mim ela tem que
acontecer ao longo do processo, então às vezes eu posso avaliar uma aula, 
uma discussão, não é só uma avaliação formal em que o aluno às vezes se 
sente sozinho para fazer isso, para mim avaliação ela é contínua é em 
todos os momentos”.

Professor Thiago (questionário): “Formativa pelo fato de que os alunos 
são avaliados ao longo do processo de aprendizagem da disciplina e 
também durante o desenvolvimento das atividades”.

Professora VITÓRIA (questionário): “Avaliação formativa é aquela que se 
dá antes ou no decorrer do processo de ensino e aprendizagem”.

Enquanto isso, a unidade de registro “tomada de decisão” foi um item indicado em 15% dos

registros, o que pode ser constatado em algumas falas dos sujeitos, expostas a seguir:

Professora ADRIANA (questionário): “A partir dos dados obtidos nas 
avaliações devemos tentar melhorar o processo de ensino-aprendizagem”.
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Professor THIAGO (questionário): “ [...] onde o aluno e professor recebem 
feedback antes do término do percurso para que possam tomar novas 
direções em suas aprendizagens e ensino respectivamente”.

Professora TATIANA (questionário): “Assim, medidas podem ser tomadas 
no decorrer do percurso para possibilitar que isso ocorra”.

Professor Pedro (entrevista): “Uma avaliação “acompanhativa”, podemos 
dizer, “acompanhativa” do aluno, seria o feedback para o aluno em relação 
ao que ele está aprendendo e o ajuste do curso em relação a estes 
feedbacks".

As unidades de registro “individualizada” e “inclusiva” foram responsáveis por 9% e 4%, 

respectivamente. Na visão de Hoffman (2009b, p. 62), a avaliação formativa

[...] exige a observação individual de cada aluno, atenta ao seu momento no 
processo de construção do conhecimento. O que exige uma relação direta com ele a 
partir de muitas tarefas (orais ou escritas), interpretando-as (um respeito a tal 
subjetividade), refletindo e investigando teoricamente razões para soluções 
apresentadas, em termos de estágios evolutivos do pensamento, da área de 
conhecimento em questão, da experiência de vida do aluno.

A preocupação com a individualização da avaliação como parte integrante do processo 

ensino-aprendizagem pode ser vista, a seguir, nas falas dos professores:

Professora HELENA (questionário): “ [...] avaliação formativa é avaliar a 
ação do aluno como o sujeito a partir de um novo sistema de aprendizagem, 
estimulando a autocrítica e mensurando as expectativas, o potencial e as 
carências do aluno”.

Professora ADRIANA (questionário): “Avaliar formativamente é entender 
que cada aluno possui seu próprio ritmo de aprendizagem e, sendo assim, 
possui cargas de conhecimentos diferentes entre si”.

Professora ELIZABETH (questionário): “Avaliar formativamente envolve a 
compreensão de que cada aluno possui seu próprio ritmo de aprendizagem 
e diferentes repertórios de conhecimentos. É ter a compreensão que avaliar 
não é só medir o conhecimento e classificar, avaliar envolve, também, 
respeitar o tempo de cada indivíduo, reconhecendo que a partir do erro 
pode-se sempre encontrar o caminho para o acerto”.

Professora SARA (entrevista): “[...] seria realmente trazer a reflexão, uma 
avaliação que traga esse momento de reflexão sobre a aprendizagem e, 
portanto oportuniza uma nova aprendizagem”.

Apesar de se ter uma grande maioria de indicações que remetem à avaliação formativa, vale

ressaltar que existem, intercortadas ao discurso dos professores, algumas falas que nos

remetem aos conceitos e procedimentos da avaliação classificatória, como se pode

constatar a seguir:

Professor HUMBERTO (questionário): “[...] São as formas de avaliarmos 
o desenvolvimento do aluno quanto à receptividade do conteúdo [...]”.

Professor THIAGO (questionário): “Classificatória, ao término das 
atividades e principalmente da disciplina, quando o aluno recebe uma nota e 
uma classificação se está apto ou não a continuar no curso”.

Professora ADRIANA (questionário): “[...] Inicialmente, precisamos fazer 
uma avaliação classificatória para selecionar os alunos”.
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Após análise das respostas dos membros da equipe multidisciplinar da PIE sobre a suas 

concepções e percepções sobre avaliação formativa, vê-se que a maioria da equipe 

encontra-se alinhada com o referencial teórico sobre o tema, demonstrando que utilizam a 

avaliação formativa em seu cotidiano, apesar de ainda apresentarem, em pequena escala, 

algumas falas que remetem às referências sobre avaliação classificatória. A sua grande 

maioria está preocupada em planejar suas avaliações com o foco na aprendizagem do aluno 

e vendo-a como parte integrante do processo ensino-aprendizagem, além de utilizar os 

feedbacks provenientes destas atividades para poderem tomar decisões sobre o andamento 

de sua disciplina, propor novos percursos para os alunos e, ainda, enxergar a avaliação 

como um processo que deve levar em conta os conhecimentos e o ritmo da aprendizagem 

de cada aluno.

O segundo objetivo específico, ao final desta exposição, foi alcançado, que é: evidenciar e 

analisar aproximações e afastamentos delineados no discurso dos membros da 

equipe multidisciplinar do curso de Pós-graduação em Informática na Educação 

envolvidos, bem como o referencial teórico delimitado pela pesquisa sobre avaliação 

da aprendizagem formativa.

4.4 FAZERES PEDAGÓGICOS DA AVALIAÇÃO FORMATIVA REALIZADA PELA 

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Para se evidenciar e traçar um paralelo entre os três pilares da avaliação formativa e o que 

preconizam, em seus fazeres pedagógicos, os sujeitos desta pesquisa, foram utilizadas para 

análise as questões da segunda parte do questionário “Perfil e Concepções -  Avaliação 

Formativa” e as respostas da entrevista, semiestruturada, de levantamento de dados 

“Fazeres Pedagógicos”, as entrevistas, os Mapas de Atividades e as salas virtuais das 

disciplinas da 3a entrada da PIE. Os dados do questionário foram exportados do formulário 

web para uma planilha de dados e separados dos dados da primeira parte; as entrevistas 

forma transcritas e formatadas; as atas das reuniões iniciais, intermediárias e finais foram 

importadas na íntegra, juntamente com os demais dados, para o software NVivo e 

categorizados de acordo com a categoria “Pilares da Avaliação Formativa” , descrita no 

quadro 5, do Capítulo III.

Cabe aqui, antes de se iniciar a análise da percepção e da práxis da equipe multidisciplinar 

da PIE quanto à ocorrência de ações ligadas aos pilares da avaliação formativa, responder a
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uma questão posta no início do projeto: o curso possui algum modelo de apoio ao 

planejamento de avaliações?

Pelos registros coletados nas entrevistas, feitas com os professores formadores, ficou claro

que não há um modelo que direcione o planejamento das avaliações, ou seja, elas são

formalizadas nos mapas de atividades e seu planejamento discutido nas reuniões da equipe. 

A seguir, vamos ver algumas destas falas:

Professora ROSA (entrevista): “Então não existe esse modelo, mas isso é 
conversado e os professores definem, que tipo de avaliação eles podem 
propor para que seja aproveitado tanto conteúdo de uma, quanto da outra, e 
que tipo de trabalho é esse, geralmente são feitos seminários, trabalhos de 
grupo, projetos que eles apresentam”.

Professor THIAGO (entrevista): “Não, a gente não tem um modelo 
exatamente, existe uma orientação mais macro no sentido de que a
avaliação, aconteça de uma forma bastante freqüente e seja distribuída ao
longo do curso, então essa é uma orientação mais geral que a gente tem e 
nas reuniões a gente vai refinando, não existe uma coisa sistematizada para 
aplicar a avaliação formativa, não dessa maneira, acredito que com as 
nossas reuniões, planejamentos e tal, a coisa acaba tendendo por esse lado 
aí, é o que eu acredito”.

Professora MAIARA (entrevista): “A gente não tem um modelo de 
planejamento, o que a gente tem na verdade é o mapa de atividades, esse 
planejamento ele ocorre, ocorre inclusive de forma interdisciplinar quando 
gente tem duas disciplinas ocorrendo concomitantemente, a gente faz um 
planejamento interdisciplinar, e a gente tem alcançados bons resultados 
com esse planejamento e um deles inclusive, que quando um aluno vai ao 
polo agora, ele faz uma avaliação única que vale para as duas disciplinas”.

Em se tratando da percepção dos membros da equipe multidisciplinar da PIE quanto à 

ocorrência de atividades relacionadas aos três pilares da avaliação formativa, foi analisada a 

vigésima questão do questionário (questão fechada) que solicitava aos participantes que 

assinalassem, entre várias opções, aquelas que reconheciam como características da 

avaliação formativa. O resultado das indicações dos participantes é apresentado na Tabela 

8. Estas características foram agrupadas de acordo com os três pilares enunciadas pelos 

teóricos do assunto.

Na tabela 8, é possível constatar que os itens foram selecionados de forma homogênea, e 

as atividades relacionadas à regulação representaram 40% das indicações, enquanto que 

as atividades relacionadas ao feedback também representaram 40% das escolhas e já 20% 

das escolhas foram relacionadas às atividades de autorregularão. Aqui se percebe que 

houve, por parte dos sujeitos da pesquisa, uma maior identidade com relação às atividades 

relacionadas à regulação e ao feedback.
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Tabela 8 - Características da avaliação formativa assinaladas pela equipe multidisciplinar.

Pilar Características sugeridas
Por sujeito Geral

Indicações % Indicações %

Promover a 
regulação

Levou o professor a alterar sua 
prática pedagógica. 12 52%

67 40%

Ocorreu continuamente durante o 
processo de ensino-aprendizagem. 18 78%

Levou o professor a organizar 
atividades diversificadas para 
reforçar os conteúdos não 
aprendidos.

10 43%

Incentivou a interação entre os 
alunos. 17 74%

Houve a retomada, pelo professor, 
dos conteúdos não apropriados 
pelos alunos.

10 43%

Proporcionar
feedback

A tarefa avaliativa retornou 
informações para os alunos sobre 
falhas, dificuldades e êxitos.

16 70%

67 40%

Orientou os alunos, fornecendo 
informações do que fazer para 
vencer suas dificuldades.

17 74%

Propiciou o diálogo e partilha entre 
professor, tutor e aluno. 18 78%

A tarefa avaliativa teve idas e voltas, 
com comentários que ajudaram os 
alunos a superarem dificuldades.

16 70%

Instigar a 
autorregulaç 

ão

Levou os alunos a refazerem um 
trabalho/atividade para melhorar a 
nota.

10 43%

36 20%

A tarefa avaliativa permitiu que os 
alunos se conscientizassem de suas 
dificuldades, estimulando-os a 
buscarem formas para superá-las.

13 57%

Estimulou os alunos a progredir 
rumo a patamares superiores de 
aprendizagem.

13 57%

Total Geral 170 100%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados nas questões fechadas do questionário.

* A  soma total de indicações ultrapassa o número total de alunos, bem como o percentual excede 100%, 
porque cada um podia indicar vários dos itens sugeridos. Total de sujeitos 23.

Dando continuidade a esta discussão, foram analisadas as entrevistas, realizadas de forma

individual, que tiveram como objetivo buscar levantar junto aos professores suas reflexões

sobre a prática, destacando seus saberes e fazeres sobre a avaliação da aprendizagem

formativa na PIE. As entrevistas, depois de transcritas, foram preparadas (figura 24) para

serem incluídas e posteriormente categorizadas, no Nvivo, de acordo com a categoria

“Pilares da Avaliação Formativa”, descrita no quadro 5.
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Figura 24 -  Codificação de entrevistas no Nvivo 10.

fW w » •  Pesquisar em '  Propostos pela P Localizar agora Apagar Busca avançada

Propostos pela Pesquisa Q  Entrevista Thiago - Nvivo II x
%  Nome |jL) • Ç|iqye pafa editar0 O  a autorregulação

Q  Apresentar para os alunos a importância e as metas de aprendi 
Q  Conscientiza os alunos acerca do processo òe aprendizagem 

Q  Contextualiza os problemas
Q  Estimula os alunos a alcançarem patamares superiores de apr 
Q  Há preocupação em conscientizar os alunos sobre suas dificuld 

Q  Instiga os alunos a participarem e serem responsáveis pela sua 

(3 Q  Promove a regulação

Q  Acompanha continuamente a aprendizagem e desenvolviment 
Q  Busca conhecer e compreender as condições e concepções pr 
Q  Gera a interação entre os atores da ação pedagógica 
Q  Gera a retomada dos conteúdos para propiciar o alcance dos o 

Q  Leva a pensar e repensar o planejamento da disciplina 
Leva a reflexão da prática pedagógica 

Q  Planeja a ação pedagógica de acordo com cada aluno 

@ Proporciona feedback

Q  Devolve informações sobre falhas, dificuldades e êxitos dos alu 
Q  Gera retorno em tempo hábil

Orienta os alunos como superar suas dificuldades 
Q  Promove avaliação entre pares sobre as tarefas para facilitar a 
Q  Propicia o dialogo entre tutor, professor e alunos

06  - C om o os tu to res  retornam  o feedback da real izaçâo das tarefas 
avaliativas para você e para os alunos

Miriff
£  esse feedback que é dado, como que é dado o feedback dos tutores para os 
alunos, como que ocorre esse feedback?

T h iago

De forma te tfua l. escrita na maioria das vezes cada tutor ele tem at trinta 
alunos às vezes tem até mais no inicio do c u s o  quarenta alunos e aí é dado 
de forma escrita através do próprio ambiente, o ambiente Moodle tem umas 
caixnhas lá de diálogo ca i»  de texto e o tu tor escreve ali os comentários a 
respeito das tarefas o aluno, ele lê aquilo dali se ele estiver satisfeito ok. se 
ele estiver insatisfeito ele entra em contato com o tutor, mas aí é um contato 
através de mensagem, na maioria das vezes dessa forma. O chat, tem  um chat 
que acontece, uma corrunícaçáo síncrona. que acontece uma vez semanal, ali 
também pode acontecer também algumas trocas, mas de uma forma mais 
pincelada assim  não s is tem atiada dessa turma inteira, um ou outro para o 
aluno que entra ai para tirar uma dúvida, de repente não concorda com o 
feedback que foi colocado e assim vai

Fonte: Resultado do cadastramento e tratamento de dados no NVivo 10.

Avaliar formativamente é uma prática a ser construída. Não existe uma fórmula mágica ou 

infalível, porém embrenhar-se por este caminho não significa seguir uma direção 

desconhecida, pelo contrário, os muitos estudos realizados nesta área têm contribuído para 

clarificar a natureza da avaliação formativa. Neste item será feita uma análise de como a 

avaliação formativa está ocorrendo no curso de Pós-graduação em Informática na Educação 

pelas falas e registros dos membros da equipe multidisciplinar, pela análise dos 

planejamentos e pela execução do curso nas salas de aula virtuais.

Os dados codificados, originados dos questionários, das entrevistas e das atas das reuniões 

iniciais, intermediárias e finais, foram organizados e estão demonstrados na tabela 9. Nela, 

vê-se dos indicadores referentes à avaliação da aprendizagem formativa, que 41% referem- 

se ao pilar da regulação, enquanto que 42% referem-se ao feedback e 17% à 

autorregulação. Estes valores seguem a mesma tendência dos dados levantados na tabela 

9, que demonstra que as ações de regulação e feedback representam 40% cada, enquanto 

que as ações de autorregulação representa 20% das ações realizadas na PIE.
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Tabela 9 -  Pilares da avaliação formativa indicada na práxis da PIE

Categoria Sub
categorias Unidades de registro Indica

ções % % por 
Pilar

Pilares da 
avaliação 
formativa

Promove a 
regulação

Acompanha continuamente a 
aprendizagem e desenvolvimento dos 
alunos.

33 10%

41%

Busca conhecer e compreender as 
condições e concepções prévias dos 
alunos.

10 3%

Gera a interação entre os atores da 
ação pedagógica. 26 8%

Gera a retomada dos conteúdos para 
propiciar o alcance dos objetivos 
esperados.

8 3%

Leva a pensar e repensar o 
planejamento da disciplina 27 9%

Leva à reflexão da prática pedagógica 22 7%
Planeja a ação pedagógica de acordo 
com cada aluno, 4 1%

Proporciona
feedback

Devolve informações sobre falhas, 
dificuldades e êxitos dos alunos,. 26 8%

42%

Gera retorno em tempo hábil 26 8%
Orienta os alunos a como superar suas 
dificuldades. 25 8%

Promove a avaliação entre pares sobre 
as tarefas para facilitar a interação e 
amadurecimento dos alunos.

8 3%

Propicia o diálogo entre tutor, professor 
e alunos. 17 5%

Retorna atividades com orientação do 
professor ou tutor visando à superação 
de dificuldades.

7 2%

Retorna informações referentes ao 
desempenho dos alunos, ao professor 
formador

7 2%

Retorna informações significativas. 16 5%

Instiga a 
autorregulação

Apresenta, para os alunos, a 
importância de se ter metas de 
aprendizagem e quais são as esperadas 
deles.

15 5%

17%

Conscientiza os alunos acerca do 
processo de aprendizagem. 11 3%

Contextualiza os problemas. 6 2%

Estimula os alunos a alcançarem 
patamares superiores de aprendizagem. 9 3%

Instiga os alunos a participarem e serem 
responsáveis pela sua aprendizagem 5 2%

Preocupa-se em conscientizar os alunos 
sobre suas dificuldades e estimulá-los a 
buscar formas de superá-las.

9 3%

Total 317 100% 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados e tratados na pesquisa.
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4.4.1 Práxis ligadas à regulação

Em toda ação educativa, mesmo que pequenos, sempre existe algum tipo de ajuste, quando 

são efetivadas intervenções destinadas a adequar as estratégias de ensino, a controlar os 

comportamentos para garantir a coexistência pacífica entre os alunos, a motivar as 

interações, a criar um ambiente mais propício ã apropriação dos conteúdos trabalhados 

(PERRENOUD, 1999). A avaliação formativa sistematiza essas ações de ajustamento,

[...] levando o professor a observar mais metodicamente os alunos, a 
compreender melhor seus funcionamentos, de modo a ajustar de maneira 
mais sistemática e individualizada suas intervenções pedagógicas e as 
situações didáticas que propõe (PERRENOUD, 1999, p. 89).

Portanto, a avaliação formativa traz à tona a ideia de uma regulação intencional, 

orquestrada para melhor eficiência do processo de ensino-aprendizagem (PERRENOUD, 

1999).

A tabela 10 apresenta a proporção em que cada uma das sete unidades de registro foi 

codificada dentro da subcategoria “Promover a Regulação”. Aqui serão discutidas as duas 

unidades de registro mais indicadas.
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Tabela 10 - Unidades de registro dentro da subcategoria Promove a Regulação

Sub-
categorias Unidades de registro Indicações %

Promove a 
Regulação

Acompanha continuamente a aprendizagem 
e desenvolvimento dos alunos. 33 25%

Busca conhecer e compreender as 
condições e concepções prévias dos alunos. 10 8%

Gera a interação entre os atores da ação 
pedagógica. 26 20%

Gera a retomada dos conteúdos para 
propiciar o alcance dos objetivos esperados. 8 6%

Leva a pensar e repensar o planejamento da 
disciplina. 27 21%

Leva à reflexão da prática pedagógica. 22 17%
Planeja a ação pedagógica de acordo com 
cada aluno. 4 3%

Total 130 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados e tratados na pesquisa.

No decorrer do processo educativo, além da regulação proativa, efetiva-se a regulação 

interativa, possibilitada pelo acompanhamento contínuo do desenvolvimento do aluno 

(ALLAL, 1986). “Nesta óptica, todas as interações do aluno -  com o professor, com os 

colegas, com o material pedagógico -  constituem ocasiões de avaliação (ou de 

autoavaliação) que permitem adaptações do ensino e da aprendizagem [...]” (ALLAL, 1986,

Marize Lyra Silva Passos 211



p. 191). A regulação interativa estimula a participação discente em cada etapa do ensino, 

contribuindo para sua progressão no curso da aprendizagem. Esta concepção foi constata 

em 25% do registro e fica clara nos registros a seguir:

Professor HUMBERTO (ata de reunião intermediária): “As atividades 
estão sendo acompanhadas, e os fóruns estão bem participativos. Tenho 
constantemente enviado mensagens sobre as tarefas”.

Professora SILVIA (entrevista): eu hoje faço uma planilha com os
nomes dos alunos e eu também faço o acompanhamento com eles por 
disciplina, porque senão eu me perco. Mas é uma coisa bem simples, não é 
um modelo, é uma planilha básica com as minhas observações gerais, 
aquelas que eu vejo em relação à forma como ele atua, se ele responde se 
não responde se está passando por algum problema, e outra coluna em 
relação á aprendizagem como que ele está

Professor THIAGO (questionário): “A constatação, através de avaliações 
parciais, de que os alunos precisariam de mais tempo para executar uma 
determinada atividade e também para aprender um determinado conteúdo”.

Figura 25 -  Relatório de Atividades disponibilizado no AVA
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| M e n s a g e n s  do fó ru m  J N o ta s  ] R e la tó r io s  d a s  a tiv id a d e s  

R e la tó r io  de  o u tlin e  R e la tó r io  c o m p le to  Logs d e  h o je  T o d o s  o s  a ce sso s  E s ta tís t ic a s  N ota

S e m a n a  0

Q B e m -v in d o , A luno ! 2  v is ita s T u e sd a y , 6  N o v e m b e r 2 0 1 2 , 2 3 :1 6  (1  a no  15 d ia s )

Q) Vídeo do P ro fessor: 
o rie n ta ç õ e s  in ic ia is  aos 
A p rend izes  V irtu a is

3 v is ita s te rç a - fe ira , 13 n o ve m b ro  2 0 1 2 , 1 3 :1 7  (1  ano  9  d ia s ]

Q D inâm ica  da D isc ip lina 2 v is ita s q u in ta - fe ira , 8  n o v e m b ro  2 0 1 2 , 2 0 :3 8  (1  a no  14 d ia s )

a

* • .

H ora  do  C a fez inho  

F ó ru m  de n o tíc ia s

13
m ensagens

W ednesday , 12 D e ce m b e r 2 0 1 2 , 2 2 :5 6  (3 4 4  d ias  22  ho ra s )

Espaço d e  In te ra ç ã o  - 
CHAT

Q A c o m p a n h a m e n to  da 
D isc ip lina  d e T eorias  de  
A p re n d iza g e m  e  a 
D ocência no C o n te x to  
D ig ita l

2  v is ita s M onday , 12 N o ve m b e r 2 0 1 2 , 1 7 :3 1  (1  a n o  10 d ias)

Q T u to re s  a D is tânc ia 3 v is ita s T u e sd a y , 20  N o ve m b e r 2 0 1 2 , 0 8 :0 7  (1  a n o  2 d ia s )

Q T u to re s  P resencia is 1 v is ita s te rç a -fe ira , 6  n o v e m b ro  2 0 1 2 , 2 3 :1 7  (1  a n o  15 d ia s )

Fonte: http://cead.ifes.edu.br.
Neder (2000) afirma que acompanhar o aluno significa: saber como ele estuda, que

dificuldades apresenta quando busca orientação, como e quando interage com os colegas

para estudar, se consulta bibliografias de apoio, se realiza as tarefas e exercícios propostos,

se é capaz de relacionar teoria/prática. Na PIE, isso é auxiliado pela ferramenta “Relatório

de Atividades”, disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem, visto na figura 25, a

qual permite, aos professores e tutores, saberem como anda a participação do aluno na

disciplina.

A regulação como peça chave, não só no processo avaliativo, mas em todo o processo 

ensino-aprendizagem, é responsável pelo sucesso da ação pedagógica e pela 

aprendizagem discente. Como parte das ações pedagógicas é importante que, durante ou 

ao final da execução das disciplinas, seja pensado e repensado o planejamento destas,
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visando à melhoria do processo baseado nos feedbacks recebidos dos alunos e dos tutores, 

permitindo, com isso, que as novas ofertas das disciplinas sejam mais que simples repetição 

das atividades já realizadas, podendo “[...] levar a agir em outras dimensões da situação 

didática até mesmo na trajetória escolar [...]” (PERRENOUD, 1999, p. 106). Estas 

preocupações ficam evidentes nos registros a seguir:

Professora HELENA (entrevista): "Nas reuniões, nós temos a reunião 
intermediária evidentemente que você vê as dificuldades que os alunos têm, 
a reunião intermediária é justamente para isso você, é onde você pode 
mudar o rumo da situação”.

Professora SARA (entrevista): “Sempre depois que termina a disciplina é 
feita uma avaliação da disciplina com o professor e tutores e a 
coordenadora de tutoria, ela faz um resumo, pega o formulário dessa 
avaliação e dá um retorno para o professor e para os tutores também então 
você já  usa esses elementos para planejar outra edição”.

Professora MAIRA (entrevista): "São marcadas reuniões com
antecedência para que essas disciplinas sejam reeditadas e aí a gente vê o 
que houve de acerto e de erros na disciplina anterior, os professores têm  
permanecido isso tem sido bom para gente porque eles têm essa vivência, 
então eles têm melhorado esse processo juntamente com a designer e 
trabalhado dentro desse contexto mesmo, dos três juntos, a designer junto  
com dois professores, com todo histórico que a gente tem em AVA, 
trabalhar essas melhorias dentro desse processo de avaliação”.

Quanto á realização de ações que ajudem a regulação do processo vê-se, conforme

gráficos 12, que 61% dos sujeitos acreditam que estas existam, enquanto que 22% acham

que elas ocorrem às vezes e 17% acreditam que estas não ocorram no curso PIE. As

atividades de regulação são peça chave, não só no processo avaliativo, mas em todo o

processo ensino-aprendizagem. Para PERRENOUD (1999, p. 89), sempre “[...] há espaço

para ajustes, remanejos no meio do trajeto, em função de acontecimentos parcialmente

imprevisíveis”.

Gráfico 12 -  Ocorrência de alterações no planejamento inicial das disciplinas da PIE segundo os
membros da equipe multidisciplinar.

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da 
equipe multidisciplinar da PIE (turma 2012).
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Pelo exposto anteriormente, é possível constatar que, no curso de Pós-graduação em 

Informática na Educação, ocorrem atividades ligadas à regulação do processo ensino- 

aprendizagem provocadas pelos feedbacks recebidos dos tutores e dos alunos, o que pode 

ser percebido, também, pelos membros da equipe multidisciplinar, visto no Gráfico 10. E 

que, dos registros ligados a este pilar, 25% estavam ligados ao acompanhamento contínuo 

da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos; 20% ligados a ações de interação entre os 

atores da ação pedagógica; 21% ações que levam os professores a pensar e repensar o 

planejamento de suas disciplinas; 17% levam a reflexões sobre a prática pedagógica; 8% 

são ações que buscam conhecer e compreender as condições e concepções prévias dos 

alunos; 6% geram a retomada dos conteúdos para propiciar o alcance dos objetivos 

esperados e 3% são ações que levam ao planejamento de ações pedagógicas de acordo 

com cada aluno.

4.4.2 Práxis ligadas ao feedback

O feedback pode ser definido como ações desenvolvidas com o objetivo de fornecer 

informações sobre o desempenho dos alunos. Ele tem o objetivo de possibilitar a superação 

da distância entre o nível atual e o de referência, devendo ser de qualidade para se tornar 

efetivo e cumprir o seu papel formativo, ou seja, é um processo indispensável para que a 

avaliação se integre plenamente no processo ensino-aprendizagem (BLACK; WILLIAN 

1998; VILLAS BOAS, 2011; FERNANDES, 2011).

Destaca-se aqui, também, a necessidade de que os feedbacks fornecidos devam ser 

constantes e que sejam realmente úteis ao processo de construção do conhecimento do 

estudante. E, acima de tudo, necessita ser um instrumento a serviço da regulação do 

processo de ensino-aprendizagem, pressupondo que professores, tutores e alunos possam 

se beneficiar de suas informações.

Na EaD, os professores e tutores funcionam como facilitadores do processo de 

aprendizagem dos alunos e são responsáveis pela orientação pessoal e individual de cada 

um, o que ocorre principalmente pelos feedbacks dados ao alunos. Visando a diminuir a 

distância transacional, o tutor deve estar em permanente diálogo com os alunos, buscando 

meios para ajudá-los a compreender o conteúdo e a respectiva relação com os objetivos da 

aprendizagem.
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Tabela 11 - Unidades de registro dentro da subcategoria Proporciona Feedback

Subcategorias Unidades de registro Indicações %

Proporciona
Feedback

Devolve informações sobre falhas, 
dificuldades e êxitos dos alunos. 26 20%

Gera retorno em tempo hábil. 26 20%
Orienta os alunos a como superar 
suas dificuldades. 25 19%

Promove a avaliação entre pares 
sobre as tarefas para facilitar a 
interação e amadurecimento dos 
alunos.

8 6%

Propicia o diálogo entre tutor, 
professor e alunos. 17 13%

Retorna atividades com orientação do 
professor ou tutor visando à 
superação de dificuldades.

7 5%

Retorna informações referentes ao 
desempenho dos alunos ao professor 
formador.

7 5%

Retorna informações significativas. 16 12%
Total 132 100%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados e tratados na pesquisa.

Para analisar este fazer pedagógico no curso de Pós-graduação em Informática na 

Educação, foi utilizada a subcategoria “Propiciar Feedback’. Para isto, tomou-se por base a 

tabela 11, na qual está representada a proporção em que cada uma das suas oito unidades 

de registro, foram codificadas, sendo que somente as duas unidades de registro com maior 

indicação serão discutidas a seguir.

Para Villas Boas (2011), o feedback é representado por ações desenvolvidas por agentes 

externos com o objetivo de fornecer informações sobre o desempenho de alguém. E é “[...] 

através dele que os professores comunicam aos alunos seu estado em relação às 

aprendizagens e às orientações que supostamente o ajudaram a ultrapassar eventuais 

dificuldades” (FERNANDES, 2011, p. 66). A preocupação com a devolutiva de informações 

sobre falhas, dificuldades e êxitos dos alunos fica evidente nos registros a seguir.

Professora DENISE (ata de reunião final disciplina D9): "Procuro 
interagir com o grupo e esclarecer dúvidas no Moodle, corrigir as atividades 
no prazo e participar do chat no horário de atendimento. Na avaliação 
presencial dei feedback a cada grupo e depois ao final reforcei a 
necessidade de se fazer as atividades no prazo, esclarecer dúvidas e falei 
da satisfação em ver os resultados dos trabalhos, porque tivemos mapas 
muito bem elaborados”.

Professora SILVIA (entrevista): “Isso a í eu sou a pessoa mais chata, 
porque eu acho que ele deve ser informado toda semana de como ele está, 
se ele está excelente é interessante que o tutor diga a ele que ele está 
excelente. O que agente acaba fazendo é ao contrário, a gente só pega no 
pé daquele que não está caminhando, então eu costumo pedir aos tutores 
que dê feedbacks positivos. Acho importante”.
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Professora VITÓRIA (questionário): “O feedback é importante porque em 
primeiro lugar porque ele se sente assistido. Além disso, se o feedback for 
para correção de algum mal entendido, isso permite ao aluno refletir sobre o 
erro. No caso de feedback para elogios, isso motiva os alunos“.

Figura 26 -  Tela do feedback de uma atividade disponibilizado no AVA

'eedbact. Construção do  Pn metro M ap j Conceituai ■ Windows Internet Explorer

ifesedu.br

Nota 5 /7
Sunday, S May 2013, 17:53

TxèucM
Média final: 5 ,00  

D  *"> n  11

Você nào colocou um conceito no mapa (deixou pela metade) e poderia ter colocado 
melhores proposições ligando os conceitos e nào repetir tanto as mesmas proposições, 
ligações.

CWWtWf
'H B j  /  Enviar promemória via email

Salvar mudanças Cancela- Salvar e mostrar o pro.imo P ro a n o

Sunday,S  May 2013, 17:53

Fonte: http://cead.ifes.edu.br.
O ambiente virtual também permite que sejam registrados estes feedback, para que os

alunos possam acessá-los a qualquer momento e até mesmo acompanhar a evolução de

sua aprendizagem. Na figura 26, vê-se a tela de feedback de uma atividade da disciplina D9.

Outro tema que ficou bem evidente na categorização dos dados foi a preocupação em 

retornar os feedbacks em tempo hábil. Black e Wiliam (2009) afirmam que a avaliação 

formativa será de pouca ajuda para os alunos se os professores não tiverem disponibilidade 

para realizar os feedbacks, que devem ser dados de forma rápida. Pois, sabe-se “[...] que 

existe uma relação próxima entre a propensão dos alunos em dar continuidade ou desistir 

de um curso e o tempo entre a apresentação de tarefas e sua devolução [...]” (MOORE e 

KEARSLEY, 2010, p. 131). A seguir, vê-se alguns registros que demonstram esta 

preocupação:

Professor THIAGO (entrevista): “A gente tenta fazer com que esse prazo 
seja menor possível, uma semana no máximo para o aluno receber e dá 
tempo, é importante que esse feedback seja dado logo para que o aluno 
possa através dele, mudar o seu trajeto, repensar a forma como ele está 
aprendendo e isso tem existido muito, tem algumas atividades inclusive, 
essas interdisciplinares que acontecem desde o início da disciplina até o 
final”.

Professora TATIANA (reunião intermediária disciplina D9): “ Reforço a 
importância do acesso diário á sala da disciplina. Os alunos postam dúvidas 
e eles já  acham muito esperar um dia pela resposta. Quando o tutor fica
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alguns dias sem acessar o Moodle e leva mais de 24h, aí o aluno se 
desmotiva, as dúvidas acumulam etc. Porém, maioria dos tutores desta 
disciplina tem tido acesso muito bom ”.

Professor PEDRO (entrevista): “Os tutores e professores devem está 
disponíveis para os alunos, vamos pensar assim, que é o básico, ou seja, 
qualquer dúvida que apareça deve ser sanada o mais rápido possível, até 
para não virar uma bola de neve”.

Gráfico 13 -  Realização de feedback das atividades para os alunos da PIE segundo os membros da
equipe multidisciplinar

Proporciona Feedback

■ Às vezes

■  Sim

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da 
equipe multidisciplinar da PIE (turma 2012).

Devido à grande importância dada ao feedback, principalmente na educação a distância, a

percepção da equipe multidisciplinar do curso de Pós-graduação em Informática na

Educação de que ações ligadas a este pilar são realizadas com frequência não é novidade.

Dos membros da equipe multidisciplinar, 83% afirmam que ocorrem ações ligadas ao

feedback no curso e 17% afirmam que estas ocorrem às vezes (gráfico 13).

E, por tudo que foi exposto até aqui, é possível constatar que no curso de Pós-graduação 

em Informática na Educação as atividades de feedback ocorrem com frequência. E, nos 

registros ligados a este pilar, constata-se que 20% das indicações estão ligadas a ações de 

retorno de informações sobre falhas, dificuldades e êxitos dos alunos; na mesma proporção, 

20%, estão as ações ligadas ao retorno de feedbacks em tempo hábil; 19% estão ligadas à 

orientação dos alunos a superarem suas dificuldades; as ações ligadas ao diálogo entre 

tutor professor e alunos representam 13% das ações; o retorno de informações significativas 

representa 13%; as ações de promoção de avaliação entre pares sobre as tarefas para 

facilitar a interação e amadurecimento dos alunos representa 6%; já o retorno de atividades 

com orientação do professor ou tutor visando à superação de dificuldades e o retorno de 

informações referentes ao desempenho dos alunos ao professor formador representa 5% 

cada um.
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4.4.3 Práxis ligadas à autorregulação

A autorregulação consiste na capacidade que as pessoas têm de planejar, monitorar, avaliar 

e regular a sua própria ação, voluntária e conscientemente. Esse processo, no entanto, é 

complexo e envolve elementos internos ao indivíduo, que, por sua vez, são influenciados por 

aspectos contextuais e, portanto, externos aos sujeitos.

Para que a aprendizagem ocorra é importante que haja “[...] a percepção dos estudantes 

sobre a lacuna entre o objetivo a atingir e a situação em que sua aprendizagem se encontra 

em relação a ela, [...]“ além de que é importante saber “[...] o que eles fazem para eliminar a 

lacuna é atingir o objetivo” (VILLAS BOAS, 2011, p. 25). Para conseguir vencer esta barreira 

é necessário que haja uma participação ativa, “[...] construtiva e autônoma dos estudantes 

na aprendizagem, que se substancia numa gestão adequada de recursos internos e 

externos com vista à obtenção de um objetivo pedagógico ambicionado” (SILVA, SIMÕES e 

SÁ, 2004, p. 60).

Para apoiar este processo de autorregulagem dos alunos é necessário que sejam 

promovidas ações, por parte dos docentes, no sentido de incentivá-los a repensarem o seu 

processo de aprendizagem.

As duas unidades de registro com maior indicação na subcategoria “ Instiga a 

Autorregulação” serão discutidas neste item. Na tabela 12 é possível ver a proporção de 

ocorrência de cada uma destas unidades.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
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Tabela 12 - Unidades de registro dentro da subcategoria Instiga a Autorregulação

Sub-
categorias Unidades de registro Indicações %

Apresentar para os alunos a importância 
e as metas de aprendizagem esperadas 
deles.

15 27%

Conscientiza os alunos acerca do 
processo de aprendizagem. 11 20%

Contextualiza os problemas. 6 11%
Instiga a 

Autorregulação
Estimula os alunos a alcançarem 
patamares superiores de. aprendizagem 9 16%

Instiga os alunos a participarem e serem 
responsáveis pela sua aprendizagem. 5 10%

Preocupa-se em conscientizar os alunos 
sobre suas dificuldades e estimulá-los a 
buscar formas de superá-las.

9 16%

Total 55 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados e tratados na pesquisa.
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Os alunos devem participar da definição dos critérios de avaliação de seus trabalhos e 

compreender onde estão em relação à sua aprendizagem. Devem saber o que é esperado 

deles nesta caminhada, pois, sem saber o rumo que devem tomar, fica difícil a caminhada. 

Esse envolvimento gera a oportunidade para que o aluno realize uma autoavaliação 

contínua de seu trabalho e, com isso, possa ver o seu crescimento, abrindo oportunidade de 

ele se tornar parceiro dessa importante atividade (VILLAS BOAS, 2011, p. 30).

Ao iniciar uma atividade, os alunos analisam a tarefa a ser realizada, buscam seus 

conhecimentos prévios, estabelecem os objetivos (dominar a matéria, ter um desempenho 

aceitável, satisfazer aos outros, etc.) e planificam as estratégias, o tempo e o esforço 

necessários para o alcance das metas e concretização da tarefa. A seguir serão visto alguns 

dos registros que comprovam a existência destas ações:

Professor THIAGO (entrevista): “A gente tem que passar com bastante 
clareza para o aluno os objetivos dessa avaliação, o que se espera do 
aluno, quais as competências, essa clareza é muito importante para deixar 
ele como um elemento participativo do processo”.

Professora MAIARA (entrevista): “Para cada atividade a gente tem um 
critério de avaliação que são estabelecidos e apresentados para o aluno, 
então o tutor tem que trabalhar naquele foco”.

Professora TATIANA (questionário): “O importante é que o aluno seja 
levado a pensar não apenas em como buscar a solução para o problema 
mas, também, em quais aprendizados ele obtém aquela atividade, como 
pode utilizar em sua prática, etc. ”.

No curso de Pós-graduação em Informática na Educação, as atividades avaliativas são

acompanhadas de uma descrição dos objetivos a serem alcançados pelos alunos e sobre

como eles serão avaliados. Na figura 27 tem-se o enunciado de uma atividade proposta na

disciplina D7.

Outro pondo que, pelo levantamento dos dados, é considerado importante é a 

conscientização dos alunos acerca de seu processo de aprendizagem. Segundo Hadji 

(2011, 29), na avaliação formativa o principal objetivo é a aprendizagem efetuada pelo 

aluno, e para isto é necessária a ajuda do professor e do tutor. Neste sentido, a ambição de 

ambos é “[...] agir o mais próximo possível daquilo que está sendo construído “na cabeça” 

daquele que aprende, com todas as dificuldades que isto comporta [...]” .
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Figura 27 -  Grade de correção de uma atividade da disciplina D7.
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Fonte: http://cead.ifes.edu.br.
Para que os professores e tutores possam tentar ajudar os alunos em seu processo de

construção do conhecimento é necessário que eles obtenham “[...] informações úteis para

organizara continuação da seqüência de aprendizagem [...]” (HADJI, 2011, p. 30), utilizando

estas informações para apoiar estratégicas pedagógicas que ajudem o crescimento dos

alunos. Preocupações e ações visando a ajudar os alunos a se conscientizarem acerca de

seu processo de aprendizagem podem ser constatadas nestes registros:

Professora HELENA (entrevista): “Eu propus dentro da aprendizagem 
para agente introduzir as teorias para eles irem refletindo como que eles 
achavam que aprendiam, e quem tinha experiência de sala de aula, como é 
que eles ensinavam, faziam uma proposta de ensino para os alunos, eu fiz 
o que com essa atividade, eu peguei fiz uma gravação, um vídeo falando de 
mim, como eu achava que eu aprendia, qual era as minhas facilidades, as 
minhas dificuldades, como fazia para trocar com o aluno e que a partir da 
minha experiência eles pudessem também contar para mim as experiências 
deles”.

Professora SARA (entrevista): “No caso o aluno ter no feedback do tutor a 
oportunidade dele está pensando sobre o que ele fez e está melhorando 
isso, usando isso posteriormente então seja em refazer aquela própria 
atividade ou em usar isso de uma forma na construção de outra atividade”.

Professor THIAGO (questionário): “Havia uma reflexão maior sobre a sua 
aprendizagem principalmente porque eram os seus próprios pares que 
emitiam o feedback alertando-o sobre os problemas encontrados na sua 
resposta”.

Temos, na figura 28, o exemplo de um fórum que foi utilizado para que os alunos 

discutissem os temas: “Como estudo? Como aprendo? Como me organizo? Como ensino?” .
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Figura 28 -  Fórum da disciplina D4 sobre processos metacognitivos
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Fonte: http://cead.ifes.edu.br.
Ainda falando de autorregulação, tem-se que 61% dos membros da equipe multidisplinar da

PIE afirmam que, os alunos, são levados a refletirem sobre o seu aprendizado, enquanto

que 30% acredita que isto ocorra às vezes, já 9% afirmam que isso não ocorre no curso

(gráfico 14).

Gráfico 14 -  Ocorrência de atividades de incentivo à autorregulação dos alunos da PIE segundo os
membros da equipe multidisciplinar.

Instiga a Autorregulação

30%
^  ■ Ás vezes

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da 
equipe multidisciplinar da PIE (turma 2012).

Na tabela 12, têm-se os resultados associados às unidades de registro da subcategoria

“Instiga a Autorregulação” na qual pode-se constatar que 27% das indicações estão ligados

à ação de apresentação, para os alunos, sobre a importância da aprendizagem e as metas

esperadas deles. Já as ações de conscientização dos alunos acerca do seu processo de

aprendizagem representam 20% das indicações. As indicações ligadas ao estímulo dos

alunos para alcançarem patamares superiores de aprendizagem representam 16% das

indicações, e, a preocupação em conscientizar os alunos sobre suas dificuldades e

Sim
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estimulá-los a buscar formas de superá-las, também representam 16% das indicações. As 

indicações associadas a necessidade de contextualizar os problemas para os alunos 

representam 11% e por fim 9% das indicações referem-se a ações que instiguem os alunos 

a participarem e serem responsáveis pela sua aprendizagem. Pelo exposto, é possível 

constatar que no curso de Pós-graduação em Informática na Educação ocorrem atividades 

ligadas à autorregulação do processo ensino-aprendizagem.

Neste ponto, já é possível verificar que as percepções sobre a ocorrência dos pilares da 

avaliação formativa, da equipe multidisciplinar do curso, indicadas nas respostas nos 

questionários que se encontram expostas no gráfico 12, são compatíveis com a práxis 

existente no curso que foi levantada nas atas de reunião, nos mapas de atividades, nas 

entrevistas e nos questionários, conforme demostrada no gráfico 15.

Gráfico 15 -  Percepção dos membros da equipe multidisciplinar sobre a ocorrência dos pilares da
avaliação formativa

Fonte: Resultado do questionário , avaliação da aprendizagem, aplicado aos m embros da 
equipe m u ltid isc ip lina r da PIE (turma 2012).

Gráfico 16 -  Indicações de ocorrência de ações dos pilares da avaliação formativa na PIE

O corrências po r P ilar

41% 42%

P rom ove a Proporciona Instiga a
Regulação feedback auto regu lação

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados e tratados na pesquisa.
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A triangulação e análise dos dados oriundos de diversas fontes, como as atas de reunião, as 

salas virtuais, os questionários e as entrevistas (gráfico 17), permitem-nos afirmar que a 

avaliação formativa é uma realidade no curso de Pós-graduação em Informática na 

Educação do Ifes. Pode-se afirmar, também, que as ações de regulação e feedback 

ocorrem na mesma proporção no curso, embora, na percepção da equipe multidisciplinar, as 

ações de feedback ocorram com maior frequência. Com relação às ações ligadas à 

autorregulação, estas ocorrem no curso com menor frequência, o que, também, foi 

confirmado na percepção da equipe multidisciplinar.

Gráfico 17 -  Indicações de ocorrência levantadas por pilar x ferramenta de levantamento de dados

Registros por Ferram enta
8 5

0 * --------------------------------------------------------------------
P rom ove a P roporc iona  Instiga a
regu lação fee dba ck  a u to rregu la ção

■  A tas de Reunião « E n tre v is ta s  Q ues tioná rios

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados e tratados na pesquisa.

Para apoiar as ações ligadas aos pilares da avaliação formativa, as reuniões iniciais, 

intermediárias e finais foram citadas como de suma importância, o que pode ser visto nestas 

declarações a seguir:

Professora ROSA (entrevista): "Nós temos três reuniões para
operacionalização, antes nós nos reunimos com os professores e 
organizamos como vai acontecer, como os conteúdos vão ficar distribuídos, 
na articulação com os tutores, nós fazemos a reunião inicial, nesta reunião 
inicial, a sala já está pronta, o conteúdo já está organizado e planejado, [...] 
nós estamos com todas as semanas diante de nós eu organizo junto com os 
tutores como vai ser essa operacionalização, isso tudo é combinado na 
reunião inicial, quando passa duas, três semanas, na terceira semana tem a 
reunião intermediária, que aí nós vamos ver como está acontecendo, se tem 
algum problema no polo, se agente está com algum problema de tutor, se 
algum tutor precisou se ausentar, enfim como estão os alunos”.

P rofessor THIAGO (entrevista): "A forma mais sistematizada acontece 
através das reuniões, nós temos uma reunião intermediária na disciplina, a 
disciplina dura digamos seis semanas, tem um reunião inicial, intermediária 
e uma final, essa reunião intermediária ela serve para dar esses feedbacks 
para gente a respeito de como os alunos estão fazendo as atividades, não é 
uma coisa processual mas acaba sendo ali concentrada nessa única 
reunião intermediária, porque a reunião final a disciplina já acabou mesmo, 
então não seria o caso de fazer algo a partir dos dados e a reunião inicial é
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mais um ponta pé inicial, acho que é uma coisa que poderia ser pensada, 
repensada para que se pudesse ser um pouco mais assim diluída ao longo 
do processo”.

Professora LETICIA (entrevista): “[...] assim você ter uma reunião inicial 
eu acho extremamente importante e no meio da ainda para corrigir, tomar 
uma postura de alguma coisa que possa não está legal na disciplina ... 
dependendo do perfil do aluno a gente dá alguma coisa... perfil da turma, eu
acho que mudou para melhor, a gente está minimizando os problemas
através dessas três reuniões”.

Com esta exposição conseguiu-se alcançar o terceiro objetivo específico da pesquisa, que 

é: traçar um paralelo entre os principais pilares da avaliação formativa descritos no

referencial teórico delimitado nesta pesquisa e a práxis da equipe multidisciplinar do

curso de Pós-graduação em Informática na Educação.

4.5 PERCEPÇÕES GERAIS SOBRE A AVALIAÇÃO FORMATIVA

Aqui serão analisadas e relatadas as percepções gerais sobre a avaliação formativa descrita 

pela equipe multidisciplinar da PIE coletadas nas entrevistas e nos questionários.

Os dados obtidos nos questionários demonstram que os sujeitos da pesquisa informaram 

que 74% das atividades avaliativas realizadas na PIE ocorrem mais a distância, enquanto 

que 26% acham que elas ocorrem a distância e de forma presencial na mesma proporção 

(gráfico 18).

Gráfico 18 -  Tipos de atividades de avaliação utilizadas na PIE segundo os membros da equipe
multidisciplinar

Tipos de Atividades Avaliativas

l A distância e
26% . .presencial na

mesma proporção
74% Mais a distância

Fonte: Resultado do questionário, avaliação da aprendizagem, aplicado aos membros da equipe
multidisciplinar da PIE (turma 2012).

Nos levantamentos realizados nos Mapas de Atividades, esta tendência informada pelos

membros da equipe multidisciplinar da PIE se faz também presente, como constatado no
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gráfico 19, que demostra que 89% das atividades, registradas nos mapas de atividades, 

estavam previstas para serem realizadas a distância.

Gráfico 19 -  Previsão de realização de atividades na 3a oferta do curso PIE (turma 2010)

Tipo de Atividade
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n%

89%

m S r

Fonte: Resultado da análise dos Mapas de A tiv idades da 3a oferta da PIE (turm a 2012).

Para os membros da equipe multidisciplinar da PIE, as atividades avaliativas são 9% 

realizadas de forma individual, sendo que 43% acreditam que elas são executadas mais em 

grupo, enquanto que 48% afirmam que elas são executadas individualmente e em grupo na 

mesma proporção (gráfico 20).

Gráfico 20 -  Formas de realização das atividades avaliativas na PIE segundo os membros da equipe
multidisciplinar

Forma de Realização das Atividades 
Avaliativas

J Individual e em  
grupo na mesma 
proporção

I Mais em grupo 

Mais individual

Fonte: Resultado do questionário , avaliação da aprendizagem , ap licado aos m em bros da 
equipe m u ltid isc ip lina r da PIE (turm a 2012).

A análise feita nos Mapas de Atividades demostra o contrário, que as atividades propostas

nos mapas são 70% planejadas para serem realizadas de forma individual (gráfico 21) e não

em grupo, como 43% da equipe multidisciplinar afirma. Isso pode estar ligado ao fato de que

as atividades em grupo, principalmente as interdisciplinares, ocupam uma grande parte do

tempo dos alunos, mas não eqüivalem a maioria em número.

■  Distância

■  Presencial
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Gráfico 21 -  Percentual de atividades programas para serem realizadas em grupo.

A tividade Realizada em  Grupo?

H Não 

1 Sim
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Fonte: Resultado da análise dos Mapas de A tiv idades da 3a oferta da PIE (turm a 2012).

Quanto à familiaridade que os sujeitos da pesquisa possuem com a avaliação formativa, vê- 

se que a equipe do curso de pós-graduação em Informática na Educação sente-se à 

vontade para planejar e executar atividades avaliativas formativas. Vê-se, no gráfico 22, que 

61% sentem-se à vontade, mas 18% não se sentem totalmente à vontade em planejar e 

realizar atividades avaliativas, enquanto que somente 4% afirmaram que não se sentem à 

vontade em planejar e executar este tipo de avaliação.

Gráfico 22 -  Familiaridade dos membros da equipe multidisciplinar com a avaliação formativa.

Sente-se a Vontade para Planejar e Realizar 
Atividades Avaliativas Formativas

■ Sim

■ Não totalmente 

3  Não

■ Não responderam

Fonte: Resultado do questionário , avaliação da aprendizagem, aplicado aos m em bros da 
equipe m u ltid isc ip lina r da PIE (turm a 2012).

Analisando ainda as respostas deste grupo, no gráfico 23 e 24 constata-se que o grupo que

possui formação pedagógica se sente mais à vontade em planejar e realizar atividades

avaliativas formativas com seus alunos.
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Gráfico 23 -  Familiaridade dos membros da equipe multidisciplinar com a avaliação formativa que
possuem formação na área pedagógica.
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6
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2

0

Sente-se a Vontade para Planejar e Realizar 
Atividades Avaliativas Formativas

10

Sim  N ã o  to ta lm e n te  N ã o  N ã o  respo nderam

Ti Com  fo rm a ç ã o  pedagógica E  Sem  fo rm a ç ã o  pedagógica

Fonte: Resultado do questionário , avaliação da aprendizagem, aplicado aos m em bros da 
equipe m u ltid isc ip lina r da PIE (turm a 2012).

Gráfico 24 -  Familiaridade dos membros da equipe multidisciplinar com a avaliação formativa.

Fonte: Resultado do questionário , avaliação da aprendizagem, aplicado aos m em bros da 
equipe m u ltid isc ip lina r da PIE (turm a 2012).

Foram sondados, junto aos sujeitos da pesquisa, que aspectos dificultam a realização de

avaliações formativas na PIE, e os principais pontos levantados foram os vistos na tabela

Tabela 13 -  Aspectos que dificultam a realização de avaliação formativa na PIE

Unidades de registro Indicações %

Enraizamento da avaliação classificatória 1 4%
Heterogeneidade dos alunos 1 4%
A modalidade de ensino 1 4%
0  planejamento prévio 4 17%

Quantidade de tarefas e tempo para corrigi-las 11 46%

Relação quantitativa entre tutor x aluno 6 25%
Total 24 100%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados e tratados na pesquisa.
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Os três pontos mais citados foram: os problemas relacionados à quantidade de tarefas e o 

tempo para corrigi-las (46%), seguido da quantidade de alunos atendidos por tutor (25%); 

depois pela necessidade de realização de um planejamento prévio (17%); por fim, na 

mesma proporção (4%), pelos problemas de enraizamento da avaliação classificatória, a 

heterogeneidade dos alunos e a modalidade de ensino.

A preocupação com a quantidade de tarefas a serem realizadas e o tempo para corrigi-las, 

fatores estes externados pela equipe multidisciplinar, estão intimamente ligados ao tempo 

em que cada disciplina é executada, 6 semanas. No gráfico 25 vê-se que a média de

atividades por disciplina é de 13, isso dividido por 6 semanas, gera uma em média 2,2

atividades por semana. Mas aqui se tem o agravante de que as disciplinas ocorrem em 

grupos de três, então isso gera 6,6 atividades por semana para serem corrigidas por cada 

tutor, que atende a 40 alunos. Esta preocupação foi externada pelos membros da equipe 

multidisciplinar, demonstrada nos registros a seguir:

Professora ELIZABETH (ata de reunião final da disciplina D6): “A turma, 
em geral, é participativa e interessada. Alguns reclamaram do excesso de 
atividades na disciplina que exige um esforço de autoaprendizagem”.

Professora MAIRA (entrevista): a gente tem um problema muito
grande que é a questão do prazo das disciplinas, a gente tem seis 
semanas, então nosso tempo é muito restrito. A gente começa planejando a 
disciplina e introduz a disciplina aí a gente tem três semanas e a nossa 
preocupação é avaliar o trabalho do tutor para dar tempo ainda se for 
possível fazer uma correção”.

Professora SARA (questionário): “ Uma quantidade menor de atividades 
avaliativas por disciplinas, e mais atividades Inter e transdisciplinares que 
cruzassem todo o tempo das disciplinas”.

A quantidade de alunos atendidos por tutor é uma preocupação real, que pode ser 

constatada no depoimento da professora Silvia, que afirma que “Aspectos políticos da UAB 

(estrutura fragmentada do papel docente, quantidade de alunos, pressão para evitar a 

evasão, etc.)" (Professora SILVIA, questionário) são empecilhos à execução de 

avaliações formativas.

A quantidade excessiva de alunos a serem atendidos é realmente um aspecto que pode 

prejudicar a realização das tarefas avaliativas formativas, uma vez que, para realizá-las de 

forma coerente e eficiente, é necessário que os feedbacks não sejam padronizados para 

todos, tendo em vista que cada aluno tem suas próprias dificuldades (Black e Wiliam, 2009). 

E, também, que o professor é quem deve guiar o aluno, acompanhá-lo e apoiá-lo no sentido 

de envolvê-lo com seu processo formativo, fomentando a reflexão e a autocrítica, que lhe 

permitam aprender a valorar, criticar e reflexionar sobre o seu próprio trabalho 

(ZIMMERMAN et al., 2005). E sempre enxergando seu aluno de forma individualiza, e então, 

para isso necessita-se de certo tempo para se dedicar a cada um.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
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Gráfico 25 -  Número de atividades programadas por disciplina na 3a oferta da PIE.

Atividades x Disciplinas

Disciplinas

Fonte: Resultado da análise dos Mapas de Atividades da 3a oferta da PIE (turma 2012).

O outro aspecto levantado foi a realização de um planejamento prévio, o que vemos nas 

falas do professor Humberto: “A atividade já é fechada” (Professor HUMBERTO, 

questionário), e da professora Vitória: “O planejamento em EaD às vezes engessa um 

pouco o processo de ajustes" (Professora VITÓRIA, questionário). Estas falas não são 

constantes para todos os professores, já alguns acham que isso não atrapalha, e outros se 

sentem à vontade para alterar seus planejamentos prévios, não sendo uma prática 

constante e nem incentivada pela equipe de coordenação da PIE, como constatado na fala 

da professora Sara:

Professora SARA (entrevista): “[...] então já  nessas primeiras tarefas você 
consegue ter uma dimensão do que precisa ser realmente trabalhado e aí 
às vezes você modifica alguma coisa no planejamento da disciplina 
acrescenta, por exemplo, outros exemplos, que não havia anteriormente na 
sala, acrescenta outros arquivos na biblioteca da sala e as vezes eu coloco
explicações nos fóruns de notícias por exemplo quando eu vejo que é uma
questão que está atravessando assim vários alunos na disciplina”.

Resumindo, com base nas percepções gerais e nas familiaridades que a equipe

multidisciplinar da PIE possui com a avaliação formativa, pode-se dizer que: o grupo afirma

que mais da metade (74%) das atividades avaliativas, do curso, são realizadas a distância, e

que, quanto à maneira como elas são realizadas, o grupo encontra-se dividido, pois 34%

acredita que as atividades são realizadas mais em grupo, enquanto que 48% acredita que

elas sejam executas tanto de forma individual como em grupo na mesma proporção, sendo

que esta divisão de opinião pode estar ligada mais à disciplina a qual os sujeitos estão

ligados do que propriamente ao curso. Na equipe multidisciplinar da PIE, 61% afirmaram

que se sente à vontade em planejar e realizar atividades avaliativas formativas com seus

alunos, e que, deste grupo, 71% possui formação pedagógica. E quanto às dificuldades do
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grupo em relação à realização de atividades avaliativas destacam-se três pontos: a 

quantidade de tarefas e o tempo para corrigi-las (33%), a necessidade de realização de um 

planejamento prévio (27%) e a quantidade de alunos atendidos por tutor.

E, quanto às suas principais preocupações com a realização deste tipo de avaliação, foram 

três os pontos mais citados: o primeiro foi os problemas relacionados à quantidade de 

tarefas e o tempo para corrigi-las (46%); seguido pela preocupação com a quantidade de 

alunos atendidos por tutor (25%) e pela necessidade de realização de um planejamento 

prévio (17%). Outros problemas citados na mesma proporção (4% cada) foram: o 

enraizamento da concepção classificatória de avaliação, tanto dos professores como dos 

alunos; a heterogeneidade existente entre os alunos; e a modalidade de ensino.
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CAPÍTULO V - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA

O grande dilema é que não há como “ensinar 
melhores fazeres em avaliação”. Esse caminho 

precisa ser construído por cada um de nós, pelo 
confronto de ideias, repensando e discutindo, em 

conjunto, valores, princípios e metodologias.

Jussara Hoffmann, 2009.

Neste capítulo será descrito o processo de construção do Modelo Conceituai de Avaliação

Formativa para o curso de Pós-graduação em Informática na Educação do Ifes. O Modelo

foi construído de forma coletiva, com base no referencial teórico delimitado nesta pesquisa e 

apoiado por um grupo-focal formado pelos membros da equipe multidisciplinar do curso que 

foram convidados para participar desta fase de forma voluntária.

A ligação entre o referencial teórico e a construção coletiva do modelo é uma das

caraterísticas da pesquisa-ação, citadas por Thiollent (2011, p. 61) ao afirmar que,

[...] quando os pesquisadores têm os objetivos de pesquisa bem definidos, 
podem progredir no conhecimento teórico sem deixar de lado a resolução 
dos problemas práticos sem a qual a pesquisa-ação não faria sentido e não 
haveria participação. [...] Nesta concepção, a pesquisa não é limitada aos 
aspectos práticos. Não se trata de simples ação pela ação. A mediação 
teórica conceituai permanece operando em todas as fases de 
desenvolvimento do projeto.

5.1 Operacionalização do grupo focal

O objetivo central do grupo focal é promover a discussão em grupo visando a identificar 

percepções, sentimentos, atitudes e ideias dos participantes a respeito de um determinado 

assunto, produto ou atividade. O fato dos participantes saberem e compreenderem as 

opiniões de outros membros do grupo ajuda-os a formarem sua própria opinião sobre o 

tema. Os objetivos específicos do grupo focal variam de acordo com a abordagem de 

pesquisa. Em pesquisas explicativas, que é o caso deste trabalho, seu propósito é gerar 

novas ideias ou hipóteses e estimular o pensamento do pesquisador (VAUGHN et al., 1996).
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A utilização desta técnica foi escolhida partindo do pressuposto de que a energia gerada 

pelo grupo resulta em maior diversidade e profundidade de respostas, isto é, o esforço 

combinado do grupo produz mais informações e com maior riqueza de detalhes do que o 

somatório das respostas individuais, ou seja, a sinergia entre os participantes leva a 

resultados que ultrapassam a soma das partes individuais. Além de que “[...] grupos focais 

são produtivos para abordagens de pesquisa-ação” (BARBOUR, 2009, p. 51).

Para o autor, “Grupos Focais podem ser úteis para a aproximação dos ‘pouco acessíveis’ e 

os potencialmente relutantes” (BARBOUR, 2009, p. 51), e cabe aos pesquisadores que 

usam esta ferramenta serem “[...] flexíveis em relação ao espaço onde eles realizam os 

grupos focais para poderem maximizar a participação [...]” (BARBOUR, 2009, p. 75). Então, 

nesta pesquisa optou-se pelo uso do grupo focal on-line para facilitar a participação dos 

membros da equipe multidisciplinar da PIE que se encontram em cidades diversas e 

trabalham em instituições diferentes. Esta técnica está sendo utilizada por várias empresas 

de marketing internacionais, como Greenfiled Online, Harris Black International, e NPO 

Interactive, com sucesso (MONOLESCU e SCHIFTER, 2000).

5.1.1 Etapas de operacionalização do grupo focal

Esta técnica é considerada válida pelos pesquisadores porque segue as seis etapas que 

orientam um processo de grupo de foco: a formulação da pergunta, a seleção de 

participantes, a utilização de um protocolo de indução, a condução do grupo de foco, a 

análise de dados e o relato dos resultados (BROTHERSON, 1994).

1. Formulação da pergunta

O objetivo da discussão deste grupo focal foi o de validar, junto à equipe multidisciplinar da 

PIE, um primeiro modelo que represente a avaliação formativa praticada na PIE e, 

juntamente com o grupo, propor melhorias a este modelo até chegar a uma versão final 

construída coletivamente.

2. Seleção de participantes

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
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Barbour (2009, p. 87) nos afirma que “[...] uma vez que o grupo será a principal unidade de 

análise na pesquisa com grupos focais, faz sentido convocá-los para facilitar comparações,
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ao garantir que membros do grupo compartilhem pelo menos uma característica importante 

Para a participação do grupo focal foram convidados todos os membros da equipe 

multidisciplinar da PIE.

Para provocar e instigar as discussões entre os membros da equipe multidisciplinar da PIE, 

foi criada uma sala virtual, que funcionou como um guia, intitulada “Avaliação da 

Aprendizagem na Educação a Distância: um Modelo Conceituai de Avaliação Formativa”. Os 

vinte e seis participantes foram incluídos na sala virtual e, posteriormente, receberam uma 

mensagem eletrônica, individual, explicando os objetivos do grupo focal e da pesquisa e 

convidando-os a participarem do estudo. A participação foi voluntária e, dos 26 (vinte e seis) 

convidados, 16 acessaram a sala virtual. Nesta sala só puderam participar os membros da 

equipe multidisciplinar que foram inscritos pela pesquisadora, pois, para acessá-la, eles 

precisavam entrar com sua identificação pessoal.

3. Utilização de um protocolo de indução

A sala virtual foi dividida em quatro tópicos: Carta de Apresentação aos Participantes do 

Grupo Focal; Termo de Consentimento Livre Esclarecido; Bases para a Construção do 

Modelo Conceituai de Avaliação Formativa; e Contribuições do Grupo Focal.

No tópico “Bases para a Construção do Modelo” , foram apresentadas as referências 

utilizadas para a construção do modelo preliminar; e no tópico “Contribuições do Grupo 

Focal” , foram incluídas questões e materiais de estímulo aos debates. Foram criados quatro 

fóruns de discussão para tratar dos temas: Descrição dos atores envolvidos no processo de 

avaliação formativo na PIE e suas relações; Descrição dos pilares básicos que devem estar 

presentes no planejamento de avaliações formativas; Descrição das relações entre estes 

pilares da avaliação formativa do modelo; e Sugestões Gerais sobre o Modelo Conceituai de 

Avaliação Formativa para a PIE. Esta divisão foi pensada para facilitar a tarefa de análise 

dos resultados.

Os fóruns foram criados com a característica de não permitirem a criação de subtópicos, 

isso para que todos os comentários sobre o tema ficassem visíveis a todos os participantes 

do grupo, o que facilitou a condução do processo.

4. Condução do grupo de foco,

A sala virtual ficou disponível para a participação dos membros da equipe multidisciplinar 

por 10 dias, sendo que a base de comunicação entre os membros foi o fórum de discussão,
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uma ferramenta assíncrona que permite a participação de qualquer lugar e em qualquer 

hora. Podemos, então, considerar que o grupo teve tempo suficiente para pensar e repensar 

a sua opinião e a dos colegas.

A sala teve a pesquisadora como moderadora das discussões com o objetivo de garantir 

que os participantes conversassem entre si em vez de somente interagir como a 

pesquisadora (BARBOUR, 2009). Estas discussões ocorreram em quatro fóruns, já 

descritos anteriormente.

5. Análise de dados

O uso do fórum permite que todas as manifestações sejam consideradas e as interações 

entre os participantes levadas em conta. Após o encerramento do prazo de participação dos 

membros do grupo, estas interações foram extraídas do ambiente virtual no formato de 

páginas Web utilizando o NCaptura, ferramenta própria para importação de fóruns de 

discussão do aplicativo NVivo.
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Fonte: Projeto de pesquisa no Nvivo.

Então, estes arquivos foram importados para o Nvivo (figura 29) e analisados pela 

pesquisadora, que, com base neles, construiu um novo desenho para o Modelo Conceituai 

de Avaliação Formativa, bem como uma nova descrição textual do mesmo.
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6. Relatar os resultados

A utilização de grupos focais fortalece a ideia do desenvolvimento comunitário que emprega 

os métodos de pesquisa dialógicos defendidos pelo educador Paulo Freire (2011c). Para 

isso, o novo modelo foi apresentado aos membros da equipe multidisciplinar no Seminário 

de Apresentação e Validação do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa para PIE. Para 

este seminário, foram convidados os 26 (vinte e seis) membros da equipe multidisciplinar, 

sendo que destes, 20 (vinte) compareceram e tiveram a oportunidade de, após a 

apresentação da nova versão do modelo, fazer perguntas e contribuir, mais uma vez, com a 

construção final do modelo.

Neste seminário foram feitas, ainda, algumas considerações, as quais foram incluídas na 

versão final do modelo. A participação do grupo nesta construção foi cooperativa, podendo 

assim dizer que os atores envolvidos no processo não trabalharam sozinhos ou isolados no 

processo de construção do modelo, compartilharam, sim, ideias em rede, de modo que 

aquilo que uma pessoa construiu pode estar aberto ao público para discussão e, até 

mesmo, edição. Passa-se, então, a um processo de construção coletiva, no qual todos os 

envolvidos podem interagir e construir, de maneira conjunta, novos conhecimentos.

5.1.2 Descrição da sala virtual do grupo focal

Para facilitar a construção coletiva do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa para PIE, 

foi criada uma sala no ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelo Ifes denominada 

“Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: um Modelo Conceituai de Avaliação 

Formativa”. Esta sala, antes de ser liberada para os participantes, foi testada pela 

professora Isaura Alcina Martins Nobre, coordenadora do curso e doutora em educação, que 

fez algumas considerações sobre a forma e o conteúdo da sala que foram aceitas pela 

pesquisadora. Após as alterações, a sala foi liberada para os membros do grupo focal.

Esta sala foi dividida em cinco tópicos, a saber: “Carta de Apresentação aos Participantes 

do Grupo Focal” ; “Termo de Consentimento Livre Esclarecido”; “Bases para a Construção do 

Modelo Conceituai de Avaliação Formativa” , “Contribuições do Grupo Focal” e “Referencial 

Teórico sobre Avaliação Formativa”.

O primeiro tópico, “Carta de Apresentação aos Participantes do Grupo Focal” , visto na figura 

30, teve o objetivo de apresentar ao grupo a pesquisadora, o objetivo do estudo, o tempo de 

permanência no ar da sala e os agradecimentos finais.
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Figura 30 -  Tópico “Carta de Apresentação aos Participantes do Grupo Focal”

A V iL I A C A O  D A  A P R E N D IZ A G E M  N A  E D U C A Ç  AO  A  D IS T \ N C IA : O I  M O D E L O  C O N C E IT U A L
DE A  V  iL L A Ç Ã O  F O R M  A T IY  A

C a r t a  d e  A p r e s e n t a ç ã o  a o s  P a r t i c i p a n t e s  d o  G r u p o  F o c a l

Na c o n d iç ã o  d e  a lu n a  d o  p ro g ra m a  d e  D o c to ra d o  e n  C iê n c ia s  de  Ia E d u c a c ió n  d a  U n iv e rs id a d  d e i N o r te ,  d a n d o  c o n t in u id a d e  
a m in h a  p e s q u is a , g o s ta r ia  de  c o n v id á - lo (a )  a p a r t ic ip a r  do  g r u p o  f o c a l ,  fo rm a d o  p o r  in te g ra n te s  da  e q u ip e  m u lt id is c ip l in a r  
d o  c u rs o  de  P ó s -g ra d u a ç ã o  L a tu  S e n s u  e m  In fo rm á t ic a  n a  E d u c a ç ã o  (P IE ) ,  g u e  fa rá  p a r te  d a  p e s q u is a  in t i tu la d a  " A v a lia ç ã o  
da  A p re n d iz a g e m  na  E d u c a ç ã o  a D is tâ n c ia :  u m  M o d e lo  C o n c e itu a i de  P la n e ja m e n to  d e  A v a lia ç ã o  F o rm a t iv a  n o  I fe s " ,  a q u a l 
e s to u  re a liz a n d o  s o b  o r ie n ta ç ã o  d o  P ro fe s s o r  P ro f. D r. E p ifa n io  D a v i d e  S o u z a  S a n to s .

O o b je t iv o  d e s te  e s tu d o  é  p r o p o r  u m  m o d e lo  c o n c e itu a i de  a v a lia ç ã o , c o m  b a se  n o s  c o n c e ito s  n o r te a d o re s  d a  a v a lia ç ã o  
fo r m a t iv a ,  p a ra  is s o , e s te  g ru p o  fo c a l se rá  a o ia d o  p o r  u m  fó r u m  d e  d is c u s s ã o  q u e  c o le ta rá  a s  s u g e s tõ e s  d e  a lte ra ç õ e s  d o  
m o d e lo  a p re s e n ta d o  p a ra  q u e  c o m  e s ta s  c o n t r ib u iç õ e s  s e  p o s s a  c h e g a r  a u m  m o d e lo  f in a l.

O  fó r u m  f ic a rá  n o  a r  p o r  10  d ia s , a  s u a  p a r t ic ip a ç ã o  é  v a lio s a  e  s u a  c o n t r ib u iç ã o  fu n d a m e n ta l p a ra  a re a liz a ç ã o  d e s te  
e s tu d o , p o s s ib i l i ta n d o  a  c o n s t ru ç ã o  c o le t iv a  d o  m o d e lo  p ro p o s to .

N e n h u m a  p o s ta g e m  g u e  p o s s a  id e n t i f ic a r  g u a lq u e r  p a r t ic ip a n te  s e rá  p u b lic a d a . S e  h o u v e r  a  n e c e s s id a d e  d e  c ita ç õ e s  d e  
d e p o im e n to s ,  p s e u d ô n im o s  s e rã o  u s a d o s  p a ra  p r o te g e r  a  p r iv a c id a d e  d o s  p a r t ic ip a n te s .

A g ra d e ç o  s u a  c o la b o ra ç ã o .

D o u to ra n d a  -  M a rize  L y ra  S ilv a  Pa ssos

P ro fe s s o r  o r ie n ta d o r  da  p e s g u is a  - P ro f. D r . E p ifa n io  D a v i d e  S o u z a  S a n to s

Fórum  de n o tíd a s

Fonte: http://cead.ifes.edu.br.

A apresentação do “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -  Grupo Focal” foi o 

segundo tópico da sala e teve o objetivo de esclarecer que a participação no grupo era 

voluntária, além de informar, também, sobre a garantia do anonimato dos participantes, caso 

fosse necessária a publicação de informações sobre os comentários realizados na sala 

(figura 31).

Figura 31 -  Tópico “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -  Grupo Focal”

TCLE □

T E R M O  DE C O N S E N T IM E N T O  L IV R E  E E S C L A R E C ID O  -  G R U P O  FO CA L

Eu, partic ipante  do curso de Pós-graduação em  In fo rm á tica  na Educação do Ifes , aceito  p a rtic ipa r do 
grupo focal, realizado com o apoio de um  fó rum  de discussão, na pesquisa in titu lada  "Avaliação da 
Aprendizagem  na Educação a D istância: um Modelo Conceituai de P lanejam ento de Avaliação Form ativa 
no Ifes", realizada p or Marize Lyra Silva Passos, aluna do program a de Doctorado en Ciências de Ia 
Educación da Universidad dei Norte.

Entendo que a proposta desta técn ica de co le ta de dados é fo rnecer subsídios para a construção do 
m odelo conceituai de avaliação fo rm a tiva  para ser u tilizado pela equipe m u ltid isc ip lina r do curso de Pós 
graduação em In fo rm ática  na Educação (PIE).

Como partic ipante  do estudo, estou ciente de que tenho plena liberdade para m e re tira r, a qua lquer 
tem po, sem que ocorra qua lquer p reju ízo pessoal e /ou  acadêm ico. Ainda, fu i in fo rm ado (a ) que m inha 
privacidade será garantida pelo sig ilo  quanto à identidade e /ou  inform ações danosas, uma vez que os 
resultados da pesquisa serão d ivu lgados sem identificação dos partic ipantes.

Estando cien te , consinto em  p artic ipa r da presente  pesquisa respondendo partic ipando do grupo  focal será 
realizado com o apoio deste fó rum  de discussão.

BASE PARA A CONSTRUÇÃO DO MODELO CONCEITUAL DE AVALIAÇÃO 
FORMATIVA

□

Fonte: http://cead.ifes.edu.br.

O tópico “Bases para a Construção do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa”, visto na 

figura 32, foi o terceiro tópico apresentado. Nele, foram descritas, de forma sucinta, as 

bases utilizadas para a construção do modelo preliminar, a representação gráfica do
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modelo, o objetivo de sua construção e a estruturação da versão textual, a qual será 

apresentada no tópico “Contribuições do Grupo Focal” que é composto por vários fóruns.

Figura 32 -  Tópico “Bases para a Construção do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa”

BASE PARA A CO NSTRUÇÃO  DO M ODELO  CO NCEITUAL DE AVALIAÇ AO  FO RM ATIVA

A abordagem  sociocultura l que é a base do curso PIE para a qual " [ . . . ]  ens inar não é transferir conhecimento, mas c r ia r  as possib ilidades para a sua própna 
produção ou a sua construção" (FREIRE, 2011a, p. 24) e " [ . . . ]  aprender, é  um processo que pode de flagrar no  aprend iz  uma curiosidade crescente, que pode to rná  
-Io  m ais e m ais cria d o r" (FREIRE, 2011a, p .26). E, nesta abordagem  a " ( ...J  avaliação do processo consiste na au to-ava liação  e /ou  avaliação m ú tua  e perm anente  
da prática educativa por p rofessar e a lunos* (M IZUKAM I, 2011, p. 102) □ que irá  o p o rtun iza r a professores e alunos saberem quais as suas d ificu ldades e 
progressos.

Para a execução da avaliação fo rm a tiva  baseada nesta abordagem  é necessário que  haja um p lanejam ento prév io  que sis tem atize , organize e program e o 
func ionam ento  dos d iversos e lem entos in ter-re lacionados.

O  m odelo conceituai se propõe a re fo rçar e po tenc ia liza r a a titu d e  ava lia tiva  do professor, um a vez que o a judará  a se consc ien tizar sobre os seus pressupostos e 
g a ra n tir  a eficiência e a qualidade do p lanejam ento das a tiv idades ava lia tivas com  fins  fo rm a tivos.

O m odelo conceituai de avaliação fo rm a tiva  p roposto, con tex to  desta pesquisa, ilus trado  na F igura 1, bem como os re lacionam entos e n tre  seus e lem entos, é 
derivado de:

•  a análise do referencial teónco  sobre avaliação fo rm a tiva  e os pilares que a susten ta ;

« a análise dos m apas de a tiv idades e as atas das reuniões in icia is, in te rm ed iá rias  e fina is  das d isap linas  da PIE;

•  a observação e análise das salas v irtua is  das discip linas da PIE;

•  a análise e discussão das en trev is tas  e  questionários rea lizados com os su je itos da pesquisa.

Figura 1 - Modelo conceituai da avaliação fo rm a tiva  para a PIE.

Fonte: http://cead.ifes.edu.br.

O quarto tópico, construído com o objetivo de fomentar as discussões sobre o modelo a ser 

criado, foi o: “Contribuições do Grupo Focal”. Este item foi composto por quatro fóruns 

(figura 33), a saber:

1. Descrição dos atores envolvidos no processo de avaliação formativo na PIE e suas 

relações;

2. Descrição dos pilares básicos que devem estar presentes no planejamento de 

avaliações formativas;

3. Descrição das relações entre estes pilares da avaliação formativa do modelo;

4. Sugestões gerais sobre o modelo conceituai de avaliação formativa para a PIE.
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Figura 33 -  Tópico “Contribuições do Grupo Focal”

CONTRIBUIÇÕES DO GRUPO FOCAL □

A versão textual do modelo conceituai da avaliação formativa está estruturada em três itens:

• descrição dos atores envolvidos no processo de avaliação formativo na PIE e suas relações;

• descrição dos pilares básicos que devem estar presentes na planejamento de avaliações formativas;

• descrição das relações entre estes pilares;

Para cada uma dos itens é apresentado um fórum específico, com a sua descrição de cada item com o 
objetivo de os apresentar e abrir espaço para sugestões e discussões com os sujeitos de pesquisa.

O objetivo da discussão deste grupo focal é saber se vocês concordam com o modelo apresentado, ou 
seja, se ele representa a avaliação formativa pratica da PIE e como podemos melhorar esta propostas.

A partir destas discussões será construído a versão final do modelo.

D e sc riçã o  d a s  a to re s  e n v o lv id o s  no  p ro ce sso  d e  a v a lia ç ã o  fo rm a t iv o  na P IE  e  su a s  re lações .

V i  D e scrição  dos p ila re s  bás icos  q ue  d e ve m  e s ta r  p re s e n te s  n o  p la n e ja m e n to  de a v a lia ç õ e s  fo rm a t iv a s .

D e scrição  das re la çõ e s  e n tre  e s te s  p ila re s  da a va lia çã o  fo rm a tiv a  do m o d e lo .

*0!i S u g e s tõ e s  G e ra is  s o b re  o  M ode lo  C o n c e itu a i de  A va lia ç ã o  F o rm a tiv a  pa ra  a PIE

4  V a lid a çã o  G ru p o  Focal D

Fonte: http://cead.ifes.edu.br.

O quinto, e ultimo, tópico teve o objetivo de fornecer caminhos para que os membros do 

grupo focal pudessem, caso quisessem, aprofundar seus conhecimentos sobre o referencial 

teórico utilizado na pesquisa, o qual serviu de base para a construção do modelo preliminar 

(figura 34).

Figura 34 -  Tópico “Referencial Teórico Sobre Avaliação Formativa”

REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE AVALIAÇÃO FORMATIVA d
ALLAL L Estratégias de avaliação formativa concepções psicopedagógicas e modalidades de aplicação In ALLAL Linda CARDINET 

Jean PERRENOUD, Phllippe A va liação  fo rm a liva  num ens ino  d ife renc iado . Tradução Clara Moura Lourenço José Afonso 

Baplista Coimbra Almedina, 1986 p 175-210

ARREDONDO, S C. Ccmpramisoi Ae la E v ilu id ó fl Educaiivj Madn Espanha Ptaitcm Educjciõn 2002

BLACK, P WILUAM. D Assessmenl and classroom leaming A ssessm ent in Education Vol 5. no 1. p. 7-74 1998

  Devetoping ttie ttieory ofform atrve assessmenl Educa tiona l assessm en l, eva lua tion  and a cco u n ta b ility . v 21. n 1 .p  5-31 fev
2009 Disponível em <htlp .'Tteacherscollegesi edu/docs/47-
DevelopingthetheoryofíofmativeassessmenM 2262012101200 pdf> Acesso em 04 abr 2013.

FERNANDES D A va lia r para aprender: fundam entos, p ráticas e po liticas  São Paulo Edilora UNESP 2009

  Para uma teoria da avaliação formativa Revista P o ituguesa de Educação, v 19 n 2, p. 21-50. 2006 Disponível em

<http flwww sdelo oces metes ptíscielo php?seript=sci_artlext&pid=S0871-91872006000200003&lng=pl&nrm=iso> Acesso em 11 
fev 2013

Avaliação das Aprendizagens Uma Agenda Muitos Desafios Textos Editores 2004 Disponível em
<http//repositorio Ul pt/handle/l0451/5509> Acesso em 11 m ar 2013

HADJI, C Ajudar os alunos a fazer a autorregulação da sua aprendizagem Por qué? Como'* (visando um ensino com orientação

construlivisla) Pinhais Editora Melo 2011

PERRENOUD P A valiação: da excelência ã regulação das aprendizagens: entre duas lóg icas. Tradução Palrlcia C Ramos Porto 
Alegre Artmed 1999 183p

VILLAS BOAS B M de F (Org) A va liação fo rm ativa : p rá ticas  inovadoras Campinas. SP Papirus Coleção Magistério Formação e 

Trabalho Pedagógico 2011.

  Avaliação formativa e formação de professores ainda um desafio Linhos Críticos, v 12 n 22, p 75-90 jun 2006 D isporive l em
< <http //seer bce.unb bi/lndex phpillinhaseriticas/arllde/viewArtleta/1684> Acesso em 02 abr. 2013.

ZABALA A  A prática educativa: com o ens inar Tradução Rosa E. F da F. Porto Alegre: Artmed 1998. 224p Reimp 2010

Fonte: http://cead.ifes.edu.br.

A seguir, será detalhado o tópico “Contribuições do Grupo Focal” e seus fóruns. O primeiro 

fórum deste tópico, “Descrição dos atores envolvidos no processo de avaliação formativo na 

PIE e suas relações", teve o objetivo de descrever os atores envolvidos no processo de 

avaliação formativo na PIE e suas relações, e foi dividido em dois subtópicos de discussão, 

a saber: “Atores envolvidos” (figura 35) e “Relação entre os atores”, sendo que em cada um 

deles foi feita uma breve descrição textual sobre o tema.
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Figura 35 -  Tópico de discussão “Atores envolvidos”

R e : A t o r e s  E n v o lv id o s .
po r - q u in ta - fe ira , 31 o u tu b ro  2 0 1 3 , 2 3 :3 7

A c h o  q u e  u m  d o s  a to re s  é o  p ro fe s s o r  C o n te u d is ta  e /o u  F o rm a d o r  ( o  c o n te u d is ta  é  q u e  re a liz a  o  p la n e ja m e n to  d a  d is c ip lin a  - já  
o  fo r m a d o r  é q u e m  irá  re a l iz a r  e  p r o p o r  a ju s te s  q u a n d o  e  se  n e c e s s á r io ) .

(E d ita d o  p o r  M a riz e  L y ra  S ilv a  P assos  - q u in ta - fe ir a ,  3 1  o u tu b ro  2 0 1 3 ,  2 3 :3 3 )

M ostra r p rinc ipa l | E d ita r | In te r ro m p e r  | A paga r | R esponder

O R e : A to r e s  E n v o lv id o s .
p o r  M arize  Ly ra  S ilva  Passos -  q u in ta - fe ira , 31 o u tu b ro  2 0 1 3 , 2 3 :3 6  

I s a u r a ,
C o m o  a UAB n ã o  e s tá  m a is  f in a n c ia n d o  p ro fe s s o r  c o n te u d is ta  e  as a t iv id a d e s  d e s te  e s tá  s e n d o  re a liz a d a  p e lo  p ro fe s s o r  
fo r m a d o r ,  e n tã o  n e s ta  p ro p o s ta  fo i in d ic a d o  s o m e n te  a f ig u ra  d o  p ro fe s s o r  q u e  re p re s e n ta  as d u a s  fu n ç õ e s .

M o s tra r p rin c ip a l | E d ita r  | In te r ro m p e r  | A p a g a r | R esponder

R e : A to r e s  E n v o lv id o s .
po r - seg un da -fe ira , 4  n o ve m b ro  2 0 1 3 , 1 8 :1 6

M a riz e , se  a s s u m ir  q u e  o  p ro fe s s o r  fo r m a d o r  é  s e m p re  o  c o n te u d is ta  p o d e  s e r  q u e  n ã o  re t r a te  a n o s s a  re a lid a d e  de  
m a n e ira  a d e q u a d a . P ois e s ta  q u e s tã o  é  m u ito  s é r ia ,  e m  e s p e c ia l p e n s a n d o  na  a v a lia ç ã o  fo r m a t iv a .

M o s tra r p rin c ip a l | E d ita r | In te r ro m p e r  | A paga r | R esponder

R e : A to r e s  E n v o lv id o s .
poi te rça -fe ira , S no vem b ro  2 0 1 3 , 1 3 :2 0

M a s , a c h o  q u e  na  P IE , q u a s e  s e m p re  o s  p ro fe s s o re s  s ã o  o s  m e s m o s ,. ,  p e lo  m e n o s  é a te n ta t iv a  d e  q u e  s e ja  
a s s im .

M o s tra r p rin c ip a l | E d ita r  | In te r ro m p e r  | A p a g a r | R esponder

Fonte: http://cead.ifes.edu.br.

O segundo fórum, “Descrição dos pilares básicos que devem estar presentes no 

planejamento de avaliações formativas”, teve como objetivo a discussão do que são os três 

pilares que apoiam a avaliação formativa - a regulação, o feedback e a autorregulação - e 

que tipo de atividades apoiam cada um destes pilares. Este fórum foi dividido em três 

subtópicos: “Regulação”, “Feedback”, “Autorregulação”. Na figura 36, vê-se parte das 

discussões realizadas no subtópico “Feedback”.

Figura 36 -  Subtópico de discussão “ Feedback”
R e: F e e d b a c k

- Friday, 1 N ovem ber 2013 , 18 :04

C o m o  d is s e  n o  o u t ro  tó p ic o , acho  im p o r ta n te  c i ta r  e x e m p lo s . T a lv e z  v o c ê  possa  p e g a r  a d is c ip lin a  de  u m  p ro fe s s o r  da  P IE e 
ju n to s  e la b o ra re m  a tiv id a d e s  q u e  v is e m  a t in g ir  o s  o b je t iv o s  d o s  p ila re s  b á s ic o s . O re s u lta d o  s e rv ir ia  c o m o  u m  e x e m p lo  p a ra  
fu tu ro s  u so s . In c lu s iv e ,  d e p o is  de  u t i l iz a d o , se  h o u v e s s e  te m p o  h á b il p a ra  is s o , s e r ia  in te re s s a n te  c o lh e r  o s  fe e d b a c k s  p a ra  v e r  
a n e c e s s id a d e  d e  fa z e r  a d a p ta ç õ e s  n o s  p ila re s .

M ostra r p rinc ipa l | E d ita r | In te rro m p e r | A pagar | Responder

Re :  F e e d b a c k
p o r M arize Lyra S ilva Passos - S a tu rd ay, 2  N ovem ber 2013, 18 :51

V ou  te n ta r  d u ra n te  a d e s c r iç ã o  do  m o d e lo  in c lu ir  e x e m p lo s . 
O b r ig a d a .

M ostra r p rinc ipa l | E d ita r | In te rro m p e r | A pagar | Responder

R e : F e e d b a c k
po r - Sunday, 3 N ovem ber 2013 , 17 :1 6

T a m b é m  os a lu n o s  fo rn e c e m  fe e d b a c k  aos tu to re s ,  q u a n d o  d iz e m , p o r  e x e m p lo ,  se  e n te n d e ra m  o u  n ã o , ou  c o m o  re c la m a n d o  
da (d e s )o rg a n iz a ç ã o / d e s ig n  de  u m a  a t iv id a d e , e tc . Esses fe e d b a c k s  se  re la c io n a m  às a tiv id a d e s  de  re g u la ç ã o , p o r  p a r te  de  
tu to re s  e p ro fe s s o re s .

M ostra r p rincipa l | E d ita r | In te rro m p e r | A pagar | Responder

R e :  F e e d b a c k
M onday, 11 N ovem ber 2 0 13 , 13 :3 0

C o n c o rd o  co m  S ir ie y .
O fe e d b a c k  d a d o  p e lo s  a lu n o s  à c o o rd e n a ç ã o /p ro fe s s o re s / tu to re s  é  e s s e n c ia l p a ra  o  s u ce sso  da  d is c ip lin a .
Para p ro fe s s o re s  e tu to re s  é im p o r ta n te  p a ra  a ju s te s  de  c u r to  p ra z o , n o  d e c o r re r  da d is c ip lin a , O s d a d o s  p a ra  a 
c o o rd e n a ç ã o  sã o  im p o r ta n te s  pa ra  as n o v a s  e n tra d a s ,
O fe e d b a c k  d o s  tu to re s /p ro fe s s o re s  p a ra  os a lu n o s , a m e u  v e r ,  d e v e  s e r  fe ito  n o  d e c o r re r  do  p ro c e s s o , já  q u e  d e  nad a  
a d ia n ta  o  a lu n o , ao  f in a l da  d is c ip lin a , s a b e r  se  fo i b e m  o  m a l.

Fonte: http://cead.ifes.edu.br.

O fórum “Descrição das relações entre estes pilares da avaliação formativa do modelo” é o 

terceiro, e nele foi discutido como devem ocorrer às relações entre os três pilares da 

avaliação formativa. Ele foi dividido em três subtópicos: “Relação entre regulação e
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feedback’, “Relação entre autorregulação e regulação” (figura 37) e “Relação entre feedback 

e autorregulação”.

Figura 37 -  Subtópico de discussão “ Relação entre autorregulação e regulação”

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Re: Relação en tre  au torregulação e regulação
por • io<n«ngo. 3 novembro 2013, I7z37

No caso vocè definiu autorregulação como um processo do aluno, mas aqui está falando como se fosse um  processo do 
professor, que pela autorregulação vé o que pode ser m elhorado e realiza processos de regulação da aprendizagem . O que 
penso que tam bém  acontece, mas nesse caso isso deve ficar claro na definição.
Confesso que a relação da autorregulação com as açôes de regulação (autorregulação do ponto de vista do a luno) não fica 
clara pra m im , pois penso que há ai a  interm ediação necessariam ente do feedback aluno - tu tor, tutor - professor ou aluno - 
professor.
Vejo relação na outra direção, da regulação para a autorregulação, que seria o que d to u  no final desse parágrafo, das ações 
docentes em  direção a favorecer a autorregulação discente pelo processo reflexivo.

H « t r » r  I £<*ar | Interrwroer | | R e t c o *

Re: Relação en tre  au torregulação e regulação
por • seguMa-fferft, 4 novembro 2013, 18i32

Acho que precisa en tra r o tu to r nesta relação.

H w tra i (rirá p a i | Editar | Interromper | a* * »  | R « t « * e «

Re: Relação en tre  au torregulação e regulação
1 por * q u a rta -fe o . 13 novembro 2013, 12:40

Na realidade, a interação docente aluno é m ediada pelo tu to r a distância e a função de facilitar o a juste  do aluno ao 
m ecanism o de aprendizagem , a m eu ver, flca m ais a cargo do tutor
O professor form ador acaba nào conseguindo a tuar desta form a, como já  foi falado em  outro Fórum , devido á quantidade de  
alunos. Dado esta situação, a interação do tu to r com o professor é de grande im portância, pois som ente por m eio desta 
interação o professor pode ser capaz de agir como regulador deste processo.

p r n d w l | ÍÓHM  | lrtt*r*«T©er | A**jar | Resprv

vocé acessou como

Fonte: http://cead.ifes.edu.br.

E, por último, e não menos importante, tem-se o fórum “Sugestões gerais sobre o modelo 

conceituai de avaliação formativa para a PIE”, no qual foi possível discutir temas não 

tratados nos fóruns anteriores. Vale ressaltar que a participação nos fóruns foi livre e não 

deveria, necessariamente, seguir uma ordem.

Os fóruns foram configurados para que cada usuário recebesse uma cópia das mensagens 

postadas nos fóruns em sua caixa de e-mail, para que pudessem saber o que estava sendo 

discutido em cada um e, se quisessem, pudessem intervir na discussão.

5.2 Construção do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa

A abordagem sociocultural pode ser considerada interacionista entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento, apesar de ter o sujeito como construtor do conhecimento. Segundo esta 

abordagem, “[...] Não existem senão homens concretos, situados no tempo e no espaço, 

inseridos num contexto sócio-econômico-cultural-político, enfim, num contexto histórico” 

(MIZUKAMI, 1986, p. 86). Esta abordagem é a base do curso PIE, e tem como princípio que 

“[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria
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produção ou a sua construção” (FREIRE, 2011a, p. 24), e também que “[...] aprender é um 

processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo 

mais e mais criador” (FREIRE, 2011a, p. 26). E, nesta abordagem, a “[...] avaliação do 

processo consiste na autoavaliação e/ou avaliação mútua e permanente da prática 

educativa por professor e alunos” (MIZUKAMI, 2011, p. 102), o que irá oportunizar a 

professores e alunos saberem quais são suas dificuldades e progressos.

A palavra “modelo” pode ser compreendida como “representação simplificada e abstrata de 

fenômeno ou situação concreta, o que serve de referência para a observação, estudo ou 

análise” (FERREIRA, 1999, p. 1351). Já a palavra “conceito” pode ser traduzida por “ação 

de formular uma ideia por meio de palavras, definições, caracterização” (FERREIRA, 199, p. 

518). Pode-se, então, informalmente, juntar as duas palavras, compreendendo “modelo 

conceituai” como uma representação ou interpretação de ideias, pensamentos e definições 

sobre alguma coisa.

No caso desta pesquisa, “alguma coisa” refere-se ao processo de avaliação formativa que 

deverá ser planejada pelos professores. E este planejamento propõe-se a dar suporte ao 

processo ensino-aprendizagem que será realizado no curso PIE, baseado no que é 

preconizado em seu projeto de curso. Neste, a avaliação é vista como uma parte integrante 

do processo de ensino-aprendizagem por permitir avaliar os avanços do aprendiz no 

desenvolvimento das competências / habilidades de interesse, implicando isso o confronto 

dos “dados de fato” com o “desejado”. De acordo com o projeto do curso, a avaliação “[...] 

deve garantir aos estudantes meios que lhes permitam sanar dificuldades evidenciadas e 

realizar as aprendizagens em níveis crescentes de desenvolvimento [...]” , e deve “[...] 

contribuir com o aprendizado dos estudantes” (IFES, 2009a, p. 42).

Assim, um modelo conceituai de avaliação da aprendizagem formativa pode ser entendido 

como: uma descrição da avaliação formativa -  em termos de um conjunto de ideias e 

conceitos integrado a respeito de: para que, por quem, para quem, baseado em que/quem, 

como deve ocorrer e quando deve ocorrer.

Para a execução da avaliação da aprendizagem formativa é necessário que haja um 

planejamento prévio que sistematize, organize e programe o funcionamento dos diversos 

elementos inter-relacionados.

Quando temos um modelo que represente os pressupostos que norteiam a avaliação 

formativa é mais fácil e eficaz planejar as avalições e executá-las de forma mais eficiente e 

eficaz. Na avaliação formativa é mais importante o processo que ajuda o aluno a aprender 

do que os conteúdos adquiridos. E, para isso, é necessário que o professor mantenha uma 

atitude avaliadora, com estímulo pessoal que acompanhe sua atividade educativa.
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Neste contexto, o modelo conceituai deverá reforçar e potencializar a atitude avaliativa do 

professor, uma vez que o ajudará a se conscientizar sobre os pressupostos da avaliação 

formativa e garantir a eficiência e a qualidade do planejamento das atividades avaliativas 

com fins formativos.

O Modelo Conceituai de Avaliação Formativa para a PIE, que foi construído de forma 

coletiva e colaborativa, teve como base as seguintes informações:

° análise do referencial teórico sobre avaliação formativa;

° Projeto Pedagógico do Curso (PPC);

° análise dos mapas de atividades e das reuniões iniciais, intermediárias e finais das 

disciplinas da PIE;

° observação e análise das salas virtuais das disciplinas da PIE;

° respostas coletadas nos questionários e entrevistas; e

° participações fornecidas pela equipe multidisciplinar na sala virtual criada para 

operacionalizar o grupo focal.

Para a construção do modelo conceituai foi importante conhecer os sujeitos envolvidos com 

a avaliação, como funcionam suas interações dentro do curso, seu contexto, bem como 

entender o espaço do problema que vai receber a intervenção. Na construção do modelo 

foram utilizados os resultados dos levantamentos descritos no capítulo anterior, além de 

serem utilizados os pressupostos teóricos que embasam os três pilares da avaliação 

formativa: a regulação, o feedback e a autorregulação, defendidos por autores como 

Hoffmann (2009a, 2009b, 2001), Haydt (2008), Perrenoud (1999), Luckesi (1994, 2011a, 

2011b), Fernandes (2006, 2009) e Black e Willian (1998; 2009), que foram discutidas no 

Capítulo II -  Referencial Teórico.

A construção do modelo não pressupõe o estabelecimento de um “modo de fazer” ou uma 

“receita” de construção de atividades avaliativas, mas, sim, de orientações norteadoras que 

irão ajudar o professor a pensar e repensar as avaliações formativas como parte integrante 

do processo de ensino-aprendizagem. Ele servirá de apoio ao planejamento e execução das 

avaliações formativas no curso de Pós-graduação em Informática na Educação.

O significado da avaliação aqui deve ser visto como “ação e reflexão” e ser concebido como 

problematização, questionamento e reflexão sobre a ação (HOFFMANN, 2009a). Diante 

deste significado, o modelo conceituai deve ser algo que estimule o processo de 

planejamento sem torná-lo algo rígido, não admitindo modificações em sua construção.
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5.2.1 A Primeira versão do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa

Para a construção da primeira versão do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa 

procurou-se, a partir de uma compreensão geral sobre os pressupostos da avaliação 

formativa, bem como sobre os pilares que a sustentam, estabelecer um modelo conceituai 

geral que explique os principais determinantes do planejamento de avaliações formativas 

como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem.

Baseado no referencial teórico e no levantamento de dados junto aos membros da equipe 

multidisciplinar, foram definidos três processos que devem estar presentes em todos os 

planejamentos de atividades avaliativas:

1. Promoção da regulação;

2. Realização de feedback; e

3. Facilitação da autorregulação.

A figura 38, a seguir, representa graficamente a primeira versão do Modelo Conceituai de 

Avaliação Formativa para a Pós-graduação em Informática na Educação.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Figura 38 -  Primeira versão do Modelo Conceituai da Avaliação Formativa para a PIE.

O objetivo da construção do modelo conceituai foi, portanto, o de representar os pilares que 

alavancam as avaliações formativas e os seus relacionamentos. Na descrição desta 

primeira versão do modelo, além da representação gráfica será feita uma descrição textual 

do modelo. A versão textual do modelo foi estruturada na seguinte ordem:
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• descrição dos atores envolvidos no processo de avaliação formativa na PIE e suas 

relações;

• descrição dos pilares básicos que devem estar presentes no planejamento de 

avaliações formativas;

• descrição das relações entre estes pilares;

1. Descrição dos atores envolvidos no processo de avaliação formativa na PIE e suas 

relações

O professor formador, os tutores e os alunos são os atores que estão diretamente 

envolvidos com o processo de avaliação formativa na PIE.

“O professor formador é o responsável pela realização e pela qualidade da mediação do 

processo de ensino-aprendizagem entre tutor a distância e aluno em uma disciplina” 

(NUNES, NOBRE e PASSOS, 2013, p. 7); ele é, também, o responsável pelo planejamento 

e acompanhamento das atividades formativas da disciplina.

“Cabe ao tutor a distância mediar o processo, uma vez que é ele quem interage com os 

alunos, corrige suas avaliações e esclarece suas dúvidas” (NUNES, NOBRE e PASSOS, 

2013, p. 7), fornecendo, também, os feedbacks para os alunos e para os professores.

Já os alunos são o alvo principal do processo de ensino-aprendizagem, e é para eles que a 

avaliação formativa é planejada e executada, visando a auxiliá-los na aprendizagem de 

conteúdos, procedimentos e atitudes.

Estes atores se comunicam de forma assíncrona, por meio das ferramentas de envio de 

mensagem e fóruns existentes nas salas virtuais da disciplina, com os colegas de sua sala, 

tutores a distância, tutores presenciais e professores formadores. Eles também podem 

interagir apoiados por momentos síncronos programados para serem realizados por 

intermédio da ferramenta chat da sala virtual, web conferência pela RNP e pelo Skype.

Na execução do processo de ensino-aprendizagem é necessário que haja a interação entre 

os atores do processo avaliativo. A seguir, serão descritas as principais interações 

propostas para esta primeira versão.

a) Interação Aluno x Professor Formador

Os alunos irão realizar as tarefas avaliativas planejadas pelos professores, que irão 

acompanhar a sua execução de forma indireta pelas informações que recebem dos tutores 

presenciais em forma de relatórios, e-mails e nas reuniões intermediária e final. O professor
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pode, também, acompanhar a execução das atividades e do curso na sala virtual da 

disciplina e, se achar necessário, poderá interagir diretamente com os alunos, fornecendo 

feedback ou sugerindo novas atividades, mas isso não é comum no curso.

b) Interação Aluno x Tutor a Distância

As tarefas avaliativas realizadas pelos alunos serão acompanhadas e corrigidas pelos 

tutores a distância, que devem dar-lhes orientações de como vencer suas dificuldades de 

aprendizagem, bem como informações sobre a sua evolução como estudante. Para isso, os 

tutores a distância devem receber orientações dos professores formadores de como corrigir 

as atividades avaliativas e que tipo de feedback devem dar aos alunos.

c) Integração Professor Formador x Tutor a Distância

Assim, para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra adequadamente, o curso PIE 

adota uma forte interação entre professor e tutor a distância (NOBRE, et al., 2008) por meio 

de reuniões presenciais ou a distância, por meio de chats, web conferência, e-mails ou pela 

sala virtual de coordenação. Esta interação ocorre, também, nas reuniões iniciais, 

intermediárias e finais, nas quais o tutor pode dar ao professor informações preciosas para 

melhorias dos conteúdos e das atividades avaliativas (NUNES, NOBRE e PASSOS, 2013).

2. Descrição dos pilares sustentadores da avaliação formativa

O modelo proposto possui a aprendizagem como a parte central do processo, a qual consta 

no centro da representação gráfica deste modelo. Para a obtenção desta aprendizagem é 

necessário que sejam promovidas, durante as atividades avaliativas, ações que apoiem os 

três pilares que devem sustentar o planejamento das atividades avaliativas: a promoção da 

regulação do processo avaliativo; a promoção do feedback para os alunos e para os 

professores e o incentivo da autorregulação dos alunos.

A cada um desses três pilares está associado um conjunto relativamente bem delimitado de 

critérios que devem ser pensados ao se planejar avaliações formativas.
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a) Promoção da regulação do processo avaliativo

A promoção da regulação “[...] é entendida como um processo deliberado e intencional que 

visa a controlar os processos de aprendizagem para que possa consolidar, desenvolver ou 

redirecionar essa mesma aprendizagem [...]” (FERNANDES, 2009, P. 68). A seguir, serão 

destacados alguns critérios que devem ser observados no planejamento de avalições 

formativas relacionados à regulação:

• planejar a realização de diversas atividades avaliativas que sejam significativas e 

ajudem no processo de aprendizagem dos alunos, e durante o qual sejam realizadas 

tendo em vista acompanhar o desenvolvimento de cada aluno;

• planejar a maneira como o desempenho da aprendizagem dos alunos durante a 

execução de suas atividades e a sua participação efetiva no ambiente serão 

comunicadas, pelos tutores, aos professores formadores;

• planejar como, ao se perceber problemas de aprendizagem, promover intervenções 

pedagógicas que venham a ajudar na superação de dificuldades dos alunos, além de 

ajudar nesta aprendizagem, seja durante ou ao final de uma atividade;

• planejar, ao final da disciplina, baseado nas indicações de dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, como promover alterações no planejamento da futura 

oferta da disciplina.

b) Promoção do feedback para os alunos e para os professores

A realização de feedback tem por objetivo “[...] esclarecer perante os alunos seu nível real, 

ou seu estado, perante os objetivos da aprendizagem e, simultaneamente, dar-lhes 

informações que os ajudem a alterar (melhorar) o referido estado, se tal se revelar 

necessário [...]” (FERNANDES, 2009, p. 97). A seguir, serão destacados alguns critérios que 

devem ser observados no planejamento de avalições formativas relacionadas ao feedback:

• definir prazo de retorno dos feedbacks para que estes possam ajudar o processo de 

aprendizagem dos alunos;

• planejar como orientar os tutores quanto à correção das tarefas, para que estes 

deem respostas aos alunos que sejam significativas para a superação da distância 

entre o nível atual do aluno e o nível de referência pretendido;

• planejar como orientar os tutores a fornecerem feedbacks individualizados com 

informações relativas à qualidade do trabalho, assim como orientações de como 

fazer para que possam contribuir para melhorar a aprendizagem do aluno;

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Marize Lyra Silva Passos 246



• planejar como orientar os tutores a não darem respostas prontas, mas suscitarem 

hipóteses para que os próprios alunos possam identificar seus erros e, com isso, 

alavancarem a sua aprendizagem;

• planejar como será feito o feedback dos tutores aos professores formadores, sobre a 

aprendizagem de cada aluno;

• planejar como registrar o progresso da aprendizagem dos alunos ao longo da 

disciplina, para que se possa ter uma visão global do desempenho de cada aluno em 

sua disciplina.

c) Incentivo da autorregulação dos alunos

A facilitação da autorregulação tem por objetivo ajudar os alunos a regularem, por si 

mesmos, a sua aprendizagem. Para isso, parece ser essencial “[...] estudar e perceber os 

processos cognitivos e metacognitivos internos dos alunos e intervir a partir daí para eles 

próprios regularem suas aprendizagens [...]” (FERNANDES, 2009, p. 65). A seguir, serão 

destacados alguns critérios que devem ser observados no planejamento de avalições 

formativas relacionados à facilitação da autorregulação:

• planejar como motivar os alunos a se envolverem na avaliação, no registro dos 

resultados e no processo de comunicação visando a apoiar sua aprendizagem;

• planejar estratégias que incentivem o processo de autoavaliação por parte dos 

alunos;

• planejar estratégias que incentivem a avaliação por pares para ajudar os alunos a 

compreenderem a sua própria aprendizagem;

• planejar como permitir que os alunos possam rever e/ou refazer suas atividades 

visando a superar suas dificuldades;

• planejar maneiras de transferir para os alunos a responsabilidade pela sua 

aprendizagem tornando-os mais autônomos, baseando-se em contratos e 

dispositivos didáticos engenhosos.

3. Descrição das relações entre os pilares sustentadores da avaliação formativa

Os três pilares presentes no Modelo Conceituai de Avaliação Formativa interagem entre si e 

isso ocorre da seguinte maneira:

• as ações de regulação interagem com as ações de feedback, pois são os 

feedbacks dados pelos tutores aos professores formadores que servem de base para
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que estes possam repensar as estratégias pedagógicas, seja durante a realização da 

disciplina, seja para o planejamento de novas edições da mesma;

• as ações de feedback interagem com as ações de autorregulação, pois são os 

feedbacks repassados pelos alunos que irão orientá-los quanto à sua aprendizagem, 

sendo que estes devem fornecer hipóteses e novos caminhos para facilitar a 

autoavaliação dos alunos, bem como ajudá-los a vencer a lacuna existente entre o 

seu nível real de aprendizagem e o nível proposto. O feedback, para ser efetivo, 

dever ser fornecido a todos os alunos;.

• as ações de autorregulação interagem com as ações de regulação, pois, ao 

realizar o acompanhamento do desempenho dos alunos, é possível ao professor 

formador tomar medidas que facilitem o ajuste do próprio aluno sobre seus 

mecanismos de aprendizagem. Logo, a intervenção docente deve concentrar-se em 

favorecer o desenvolvimento do autocontrole e da autorregulação discente.

O modelo proposto tem por objetivo ajudar os professores a pensarem e repensarem o 

planejamento de suas atividades formativas como um processo contínuo e integrante do 

processo ensino-aprendizagem.

5.2.2 Alterações do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa

O modelo inicial apresentado pela pesquisadora não deveria ser tomado como um produto 

pronto, e sim como base para início das discussões. A partir dele, o grupo focal pode iniciar 

um discurso questionador, e “Isso se dá porque, mesmo com a observada tendência dos 

grupos focais em terminarem em consenso, é altamente improvável que os participantes 

concordarão desde o início em definições e respostas” (BARBOUR, 2009, p. 69).

Durante o período de 10 dias em que a sala virtual do grupo focal ficou aberta, 17 membros 

da equipe multidisciplinar da PIE acessaram a sala. Neste período, houve 41 (quarenta e 

um) registros nos fóruns, distribuídos conforme tabela 14.
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Tabela 14 -  Quantidade de registros nos fóruns da sala virtual do grupo focal

Seq. Participante

Fórum

TotalDescrição dos 
atores e suas 

relações.

Descrição 
dos pilares

Descrição das 
relações entre 
estes pilares

Sugestões
Gerais

1 Vitoria 2 3 3 - 8

2 João - - - - -

3 Elizabeth - - - - -

4 Dulce - - - - -
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Seq. Participante

Fórum

TotalDescrição dos 
atores e suas 

relações.
Descrição 

dos pilares
Descrição das 
relações entre 
estes pilares

Sugestões
Gerais

5 Adriana 1 - - - 1

6 Patrícia 3 3 4 1 11

7 Thiago 2 1 1 1 5

8 Maiara - - - - -

9 Silvia 1 - 1 - 2
10 Pedro - - - - -

11 Sara 1 3 2 1 7

12 Denise 1 1 - - 2

13 Tatiana 1 2 1 - 4

14 Américo - - - - -

15 Rodrigo - - - 1 1

16 Rosa - - - - -

17 Mirian - - - - -
Total 12 13 12 4 41

Fonte: Dados levantados nos fóruns da sala virtual Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância:
um Modelo Conceituai de Avaliação Formativa.

Os registros dos fóruns foram exportados para o aplicativo NVivo e posteriormente

codificados, resultando nas seguintes categorias, vistas na tabela 15, a seguir:

Tabela 15 - Unidades de registro da categoria Alterações do Modelo

Categoria Subcategorias Unidades de registro Indicações %

Alterações 
do Modelo

Descrição
Textual

Atores e suas relações 29 43%

Regulação e suas relações 7 10%

Feedback e suas relações 17 25%

Autorregulação e suas relações 9 13%

Representação gráfica 5 7%

Total 67 100%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletadas e tratadas na pesquisa.

Esses dados categorizados serviram de base para as alterações feitas no modelo. A seguir, 

serão levantadas as principais alterações propostas pelos membros do grupo focal durante 

as discussões do grupo focal, as quais foram incorporadas ao novo modelo.
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a) Alterações na representação gráfica do modelo

As principais alterações no modelo ocorreram na sua representação gráfica, como visto nas 

figuras 39, 40 e 41 que representam as várias versões gráficas do Modelo Conceituai de 

Avaliação Formativa.
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Fonte: Modelo produzido para apresentação ao grupo focal

Fonte: Modelo apresentado no seminário de apresentação e validação do modelo 
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Figura 41 -  Versão final do Modelo Conceituai

Tulorci

Fonte: Modelo final produzido após o seminário de apresentação e validação do modelo 

As principais alterações realizadas foram:

• os pilares da avaliação formativa foram deslocados para perto do seu principal ator, 

ou seja, a regulação ficou perto do professor, o feedback ficou perto dos tutores e a 

autorregulação ficou perto dos alunos. Esta sugestão foi feita pela professora Sara 

(fórum Sugestões gerais -  grupo focal), ao destacar: “Eu inverteria o desenho interno 

e o modificaria. Penso que cada processo deve ficar próximo ao seu ator para que 

fique mais claro"',

• os atores foram deslocados de suas posições iniciais para evitar que estas posições 

fossem associadas à ideia de hierarquia ou importância dos atores, e isso pois, no 

processo avaliativo, todos os atores possuem a mesma importância, somente 

desempenham papéis diferentes. Esta preocupação pode ser vista na fala “Eu acho 

que o triângulo seria o ideal, mas que visualmente coloca o professor e o tutor com 

as mesmas funções. No fundo no fundo, meu desejo é que o professor também seja 

o tutor” (professora ROBERTA, fórum Sugestões Gerais -  grupo focal);

• as interações entre os pilares, que eram representadas por uma seta dupla entre os 

pilares, foi substituído por setas em sentidos inversos na parte interna e externa do 

círculo que representa os pilares da avaliação formativa. Esta modificação foi 

baseada em um desenho enviado pela professora Sara, no fórum de Sugestões 

Gerais do grupo focal;
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• a figura do triângulo foi substituída por três semicírculos, para evitar a ideia de que o 

processo de avaliação formativa seja um processo fechado e hierarquizado. Esta 

sugestão foi feita no seminário e acatada pelo grupo. A figura 42 foi extraída do 

formulário de Validação do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa e representa 

esta sugestão;

• foi incluída a representação das interações entre os atores, primeiramente como uma 

seta dupla na parte externa do triângulo e depois por semicírculos, com setas duplas 

que ligam os atores. Esta modificação foi realizada baseada em diversas falas sobre 

as relações entre os atores;

• a interação entre professor e alunos foi representada por uma linha tracejada, por ser 

esta uma relação indireta mediada pelos tutores a distância e presenciais. Esta 

alteração foi motivada por falas, como a da professora Vitória (Fórum Relação entre 

autorregulação e regulação -  grupo focal): “Na realidade, a interação docente-aluno 

é mediada pelo tutor a distância e a função de facilitar o ajuste do aluno ao 

mecanismo de aprendizagem, a meu ver, fica mais a cargo do tutor”.

Figura 42 -  Sugestão de alteração da representação gráfica do modelo conceituai de avaliação formativa
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Fonte: formulário de validação do modelo conceituai de avaliação formativa 

b) Alterações na descrição textual dos atores e suas relações

As principais alterações que ocorrem na parte textual referente aos atores envolvidos no 

processo de avaliação formativa foram:

• inicialmente tínhamos o professor formador, os tutores a distância e os alunos. Na 

discussão do grupo focal, contudo, ficou evidente que o tutor presencial é uma figura 

que está envolvida com o processo de avaliação e é ele um dos elos importantes 

entre professores, tutores a distância e alunos. Então, os tutores presenciais forma 

incluídos no modelo. A fala da professora Sara reforçou está ideia:

Marize Lyra Silva Passos 252



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Professora SARA (fórum Relação entre os atores -  grupo focal): “ Os
tutores presenciais também entram em contato com o aluno por mensagem, 
e-mail e telefone, além do contato no polo. Eles auxiliam na resolução de 
dúvidas no polo e também na execução de tarefas quando os alunos vão 
aos polos nas semanas que antecedem a avaliação presencial”.

• as relações entre os atores foram reescritas para poder torná-las mais claras e, 

também, incluir nelas a relação com o tutor presencial. Neste item foram feitas várias 

sugestões pelo grupo focal, como se vê na unidade de registro “atores e suas 

relações” na tabela 15, em que foram registradas 29 (vinte e nove) indicações sobre 

o tema.

c) Alterações na descrição textual da regulação e suas relações

Em relação às alterações propostas para a parte textual relacionada à regulação e suas 

relações, pode-se citar:

• inicialmente foram definidos critérios a serem seguidos no planejamento das

avaliações, os quais foram trocados por diretrizes com o intuito de tornar o modelo 

mais aberto e flexível;

• a descrição das relações entre a regulação e o feedback, e entre a regulação e a

autorregulação foram alteradas para tornarem-se mais explícitas, pois alguns

membros do grupo focal demostraram possuir dúvidas, com foi o caso da professora 

Roberta (fórum Sugestões Gerais sobre o modelo -  grupo focal), que destacou: 

“Ainda tenho dúvidas em como operacionalizar a regulação dada pelo professor em 

nosso modelo para muitos alunos".

d) Alterações na descrição textual do feedback e suas relações

As principais alterações que ocorreram na parte textual relacionada à regulação e suas 

relações foram as citadas a seguir:

• inicialmente foram definidos critérios a serem seguidos no planejamento das

avaliações, os quais foram trocados por diretrizes com o intuito de tornar o modelo 

mais aberto e flexível;

• Foi incluída neste item a importância do feedback dado pelos alunos sobre a

disciplina. Várias postagens no fórum evidenciaram esta necessidade como a da 

professora Sara (fórum Feedback e suas relações -  grupo focal) “O feedback dado 

pelos alunos à coordenação/professores/tutores é essencial para o sucesso da 

disciplina”.
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• Para que se tornassem mais explicitas as relações entre o feedback e a 

autorregulação e, entre o feedback e a regulação foram reescritas.

e) Alterações na descrição textual da autorregulação e suas relações

A seguir, serão citadas as principais alterações propostas na parte textual do modelo no que 

diz respeito à autorregulação e suas relações:

• foram incluídas mais informações sobre o processo de autorregulação para que o 

processo ficasse mais claro, pois houve dúvidas sobre ele por parte de alguns 

participantes do grupo focal, como citado pela professora Sara:

Professora SARA (fórum Relação entre a autorregulação e a regulação 
-  grupo focal): “No caso você definiu autorregulação como um processo do 
aluno, mas aqui está falando como se fosse um processo do professor, que 
pela autorregulação vê o que pode ser melhorado e realiza processos de 
regulação da aprendizagem. O que penso que também acontece, mas 
nesse caso isso deve ficar claro na definição”.

• inicialmente foram definidos critérios a serem seguidos no planejamento das 

avaliações, e posteriormente estes foram trocados por diretrizes com o intuito de 

tornar o modelo mais aberto e flexível;

• a descrição das relações entre a autorregulação e o feedback e entre a 

autorregulação e a regulação foram reescritas para tornarem-se mais claras, pois 

alguns membros do grupo focal as acharam confusas.

Professora SARA (fórum Sugestões gerais -  grupo focal): “Não vejo 
relação nos dois sentidos entre regulação e autorregulação, apenas no 
sentido de regulação para autorregulação, pois como falei no outro tópico, a 
relação da autorregulação para a regulação se daria por meio do feedback”.

Ao final de todo este processo de cooperação chegou-se à versão final do modelo, a qual foi 

levada à apreciação do grupo no seminário de apresentação e validação do modelo. Para 

isso, segundo Barbour (2009, p. 9), “os grupos focais gravitem em torno da produção de um 

consenso”, e, além disto, o processo de construção dialógico que ocorre nos grupos focais 

gera resultados mais frutíferos, que vão além do resultado final apresentado. Realmente, as 

ações do grupo focal foram frutíferas, pois, além de apoiarem a produção do Modelo 

Conceituai de Avaliação Formativa, levaram os participantes da pesquisa a pensar e 

repensar os conceitos que possuíam sobre a avaliação formativa, gerando um processo 

contínuo de desequilíbrios e equilibrações, instigando-os a assimilar e incorporar elementos 

novos nos seus esquemas anteriores, gerando uma acomodação e adaptação que consiste 

em uma: “[...] equilibração progressiva entre um mecanismo de assimilação e uma
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acomodação complementar” (1986, p. 19). Esse processo pode ser constatado nas falas e 

diálogos postos a seguir:

Marize: “Essas atividades que você executa você consegue obter 
informações acerca da aprendizagem e das dificuldades que os alunos 
estão tendo?”

Professor PEDRO (entrevista): “ Normalmente eu como professor agora, 
pensando assim, esse feedback é dado principalmente para os tutores, eles 
dão o retorno, essa atividade foi tranqüila, essa não foi tranqüila, vocês 
estão com dúvidas nisso ou naquilo e a gente tenta explicar para ele, até 
para os tutores e para os alunos o passo a passo a ser seguido”.

Professora SILVIA (entrevista): “Eu acho o tema importantíssimo, porque 
se você não tem uma boa avaliação formativa é porque você não sabe 
direito o objetivo da disciplina, provavelmente você não terá problemas para 
alcançá-lo, acho que é um tema muito importante, eu acredito que as 
perguntas estão naquilo que eu costumo trabalhar e fora isso a entrevista 
me ajuda também a repensar, essa coisa do aluno eu já vou repensar para 
as minhas próximas disciplinas”.

Professor THIAGO (fórum Gestões gerais -  grupo focal); “Quero 
destacar que a sua pesquisa está prestando um ótimo serviço ao nosso 
curso, pois traz para reflexão temas importantes que passam pelas nossas 
práticas pedagógicas na EaD. Parabéns!”.

5.2.3 Versão Final do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa

Segundo Barbour (2009, p. 62), “os grupos focais proporcionam uma oportunidade de gerar 

dados que são bons candidatos à análise pela abordagem do interacionismo simbólico, que 

enfatiza a construção ativa do significado”. Isto foi percebido na construção do modelo de 

forma cooperativa e, também, por falas dos participantes do seminário, que destacaram 

como “Muito relevante a pesquisa, a abordagem sobre a avaliação busca a melhor 

qualidade de ensino, a troca de constante de todos os envolvidos no processo de 

aprendizagem” (PARTICIPANTE 4 -  seminário).

A versão final do “Modelo Conceituai de avaliação Formativa para a PIE” só ficou pronta 

após o seminário de apresentação e validação do modelo, pois, por ser a pesquisa-ação um 

processo cíclico, muitas vezes é necessário retornar a fases anteriores, No seminário, o 

modelo proposto foi aceito e definido por unanimidade, mas com pequenas alterações na 

representação gráfica do modelo. A seguir, será apresentada a representação gráfica e a 

descrição textual da versão final do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa para a PIE.

O “Modelo Conceituai de Avaliação Formativa para a PIE” é uma representação ou 

interpretação de ideias, pensamentos, definições sobre o processo de avaliação formativa 

para o curso de Pós-graduação em Informática na Educação. Ele servirá de base para
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promover a melhoria do planejamento e execução de atividades avaliativas formativas no 

curso, visando a “[...] garantir aos estudantes meios que lhes permitam sanar dificuldades 

evidenciadas e realizar as aprendizagens em níveis crescentes de desenvolvimento” (IFES, 

2009a, p. 42). A representação gráfica do modelo pode ser vista na figura 43, a seguir.

Fonte: Elaboração própria a partir do referencial teórico e contribuições do grupo focal.

O objetivo do modelo conceituai é o de representar os pilares que alavancam as avaliações 

formativas e os seus relacionamentos. A versão textual deste modelo é estruturada na 

seguinte ordem:

• descrição dos atores envolvidos no processo de avaliação formativo na PIE e suas 

relações;

• descrição dos pilares básicos que devem estar presentes no planejamento de 

avaliações formativas;

• descrição das relações entre estes pilares.

1. Descrição dos atores envolvidos no processo de avaliação formativa na PIE e 

suas relações

Os professores, os tutores e os alunos são os atores que estão diretamente envolvidos com 

o processo de avaliação formativa na PIE.

Os professores são os responsáveis pela realização e pela qualidade da mediação do 

processo de ensino-aprendizagem entre o tutor a distância e o aluno em uma disciplina

Figura 43 -  Modelo Conceituai da Avaliação Formativa para a PIE (versão final).

A u to ra :  M a r iz e  Lyra S ilva  Passos
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(NUNES, NOBRE e PASSOS, 2013), sendo também responsáveis pelo planejamento e 

acompanhamento das atividades formativas da disciplina.

Os tutores, aqui representados pelos tutores a distância e presenciais, são responsáveis 

por fornecer feedbacks para os alunos e para os professores. Ou seja: “Cabe ao tutor a 

distância mediar o processo, uma vez que é ele quem interage com os alunos, corrige suas 

avaliações e esclarece suas dúvidas” (NUNES, NOBRE e PASSOS, 2013, p. 7), e ao tutor 

presencial cabe o acompanhamento presencial dos alunos, buscando incentivá-los a 

cumprir, dentro dos prazos, todas as atividades propostas.

Já os alunos são o alvo principal do processo ensino-aprendizagem, e é para eles que a 

avaliação formativa é planejada e executada visando a auxiliá-los em seu processo de 

aprendizagem de conteúdos, procedimentos e atitudes.

Estes atores se comunicam de forma assíncrona, por meio das ferramentas de envio de 

mensagem e fóruns existentes nas salas virtuais da disciplina, com os colegas de sua sala, 

tutores a distância, tutores presenciais e professores formadores. Eles também podem 

interagir apoiados por momentos síncronos, programados para serem realizados por 

intermédio da ferramenta chat da sala virtual, web conferência pela RNP e pelo Skype.

Na execução do processo ensino-aprendizagem é necessário que haja a interação entre os 

atores do processo avaliativo. A seguir, serão descritas as principais interações propostas.

a) Interação Alunos x Professores

Os alunos irão realizar as tarefas avaliativas planejadas pelos professores e solicitar ajuda 

quanto às suas dúvidas e dificuldades. Os professores interagirão de forma indireta com os 

alunos, mediados pelos tutores a distância e presenciais, por meio dos quais acompanharão 

a execução da disciplina pelas comunicações que receberem em forma de relatórios, e- 

mails e nas reuniões intermediária e final. Os professores podem, também, acompanhar a 

execução das atividades e do curso na sala virtual da disciplina e, se achar necessário, 

poderão interagir diretamente com os alunos, incentivando a participação e auxiliando na 

superação de dificuldades, fornecendo feedbacks ou sugerindo novas atividades, mas isso 

não é o padrão no curso.

b) Interação Alunos x Tutores

A interação ocorre de forma direta nas salas virtuais e nos polos de apoio presencial. As 

tarefas avaliativas são realizadas pelos alunos que solicitam ajuda quanto às suas dúvidas e 

dificuldades, e fornecem feedback aos tutores em relação ao andamento da disciplina. As
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atividades serão acompanhadas e corrigidas pelos tutores a distância, que devem dar aos 

alunos orientações sobre como vencer suas dificuldades de aprendizagem, bem como 

informações sobre a sua evolução no aprendizado. Para isso, os tutores a distância e 

presencias devem receber orientações dos professores formadores sobre como corrigi-las e 

o tipo de feedback que devem dar aos alunos.

c) Integração Professores x Tutores

Assim, para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra adequadamente, o curso PIE 

adota uma forte interação entre professor e tutor a distância (NOBRE, et al., 2008) por meio 

de reuniões presenciais ou a distância, por meio de chats, web conferência, e-mails ou pela 

sala virtual de coordenação. Esta interação ocorre, também, nas reuniões iniciais, 

intermediárias e finais, nas quais o tutor pode dar ao professor informações preciosas para 

melhorias dos conteúdos e das atividades avaliativas (NUNES, NOBRE e PASSOS, 2013). 

Assim, os professores passam informações sobre a execução da disciplina e os tutores 

fornecem feedbacks que auxiliam no replanejamento das atividades avaliativas.

Esta interação ocorre, também, nas reuniões iniciais, intermediárias e finais onde o tutor 

pode dar ao professor informações preciosas para melhorias dos conteúdos e das 

atividades avaliativas (NUNES, NOBRE e PASSOS, 2013).

Para o sucesso da avaliação formativa há a necessidade de que haja, também, a interação 

entre os alunos que trocam experiência e ajudam-se na construção de seus conhecimentos; 

há, também, a necessidade de interação entre os professores, que trabalham de forma 

interdisciplinar, e os tutores, que acompanham as disciplinas que são executadas ao mesmo 

tempo e que possuem uma estreita relação entre si.

2. Descrição dos pilares sustentadores da avaliação formativa

O modelo proposto possui a aprendizagem como a parte central do processo, que consta do 

centro da representação gráfica do modelo. Para a obtenção desta aprendizagem e 

necessário que sejam promovidas durante as atividades avaliativas ações que apoiem os 

três pilares que devem sustentar o planejamento das atividades avaliativas pela promoção 

da regulação do processo avaliativo; pela promoção do feedback para os alunos e para os 

professores e pelo incentivo da autorregulação dos alunos.

A cada um destes três pilares está associado um conjunto relativamente bem delimitado de 

diretrizes, que devem ser seguidas ao se planejar avaliações formativas.
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a) Promoção da regulação do processo avaliativo

A promoção da regulação “[...] é entendida como um processo deliberado e intencional que 

visa a controlar os processos de aprendizagem para que se possa consolidar desenvolver 

ou redirecionar essa mesma aprendizagem [...]” (FERNANDES, 2009, P. 68). A regulação 

permite o replanejamento das disciplinas, seja durante a sua execução ou ao final, visando a 

novas ofertas da mesma. A seguir, serão destacadas algumas diretrizes, relacionados à 

regulação, que devem ser observadas ao se planejar avalições formativas:

• como coletar informações para replanejar a disciplina;

• quando realizar a regulação;

• como registar as alterações.

b) Promoção do feedback para os alunos e para os professores

A realização de feedback tem por objetivo “[...] esclarecer, perante os alunos, seu nível real, 

ou se estado, perante os objetivos da aprendizagem, e, simultaneamente, dar-lhes 

informações que os ajudem a alterar (melhorar) o referido estado, se tal se revelar 

necessário [...]” (FERNANDES, 2009, p. 97). Ele serve, também, para retornar informações 

sobre o andamento da disciplina para os professores. A seguir, serão destacadas algumas 

diretrizes que devem ser observadas durante o planejamento de avalições formativas, que 

estão relacionadas ao feedback:

S que informação deve ser repassada;

S como realizar o feedback;

S quando realizar o feedback.

c) Incentivo da autorregulação dos alunos

O incentivo à autorregulação tem por objetivo ajudar os alunos a regularem, por si mesmos 

a sua aprendizagem. Para isso é essencial “[...] estudar e perceber os processos cognitivos 

e metacognitivos internos dos alunos e intervir a partir daí para eles próprios regularem suas 

aprendizagens [...]” (FERNANDES, 2009, p. 65). A autorregulação tem como característica 

definida por Hadji (2011, p. 45) o “[...] fato de a própria pessoa efetuar a regulação da sua 

atividade. A autorregulação é a característica de um sujeito capaz de exercer um controle 

sobre suas atividades e, em particular, as suas aprendizagens”. Destacam-se, a seguir, 

algumas diretrizes a serem observadas no planejamento de avalições formativas 

relacionados à facilitação da autorregulação:
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• como incentivar os alunos a se envolverem na avaliação;

• como incentivar as atividades de autoavaliação e avaliação por pares;

• como incentivar os alunos a repensarem a sua aprendizagem.

3. Descrição das relações entre os pilares sustentadores da avaliação formativa

Os três pilares presentes no Modelo Conceituai de Avaliação Formativa interagem entre si 

da seguinte maneira:

• Interação entre a regulação e o feedback:

o o processo de feedback deve fornecer informações que ajudem o 

planejamento e replanejamento das disciplinas; 

o o processo de regulação deve prever novas formas de realização de 

feedback que sejam mais efetivos.

• Interação entre o feedback e a autorregulação:

o o processo de feedback deve fornecer hipóteses e novos caminhos para 

facilitar a autorregulação; 

o o processo de autorregulação servirá de base para que seja dado novo 

feedback que reoriente o processo de aprendizagem.

• Interação entre a autorregulação e a regulação:

o o processo de autorregulação fornece informações para que as atividades 

avaliativas sejam repensadas; 

o o processo de regulação deve pensar em atividades que incentivem os 

processos de autorregulação.

O modelo proposto tem por objetivo ajudar os professores a pensarem e repensarem o 

planejamento de suas atividades formativas como um processo contínuo e integrante do 

processo ensino-aprendizagem.

A construção deste modelo atendeu ao quarto é último objetivo específico da pesquisa, que 

é: construir um modelo conceituai para apoio o planejamento das avaliações 

formativas com base no referencial teórico delimitado neste trabalho para o curso de 

Pós-graduação em Informática na Educação.
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5.3 Seminário de apresentação e validação do Modelo Conceituai de Avaliação 

Formativa

Thiollent (2011, p. 28) considera

[...] que a pesquisa-ação não é constituída apenas pela ação ou pela 
participação. Com ela é necessário produzir conhecimentos, adquirir 
experiência, contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate acerca 
das questões abordadas. Parte da informação gerada é divulgada, sob 
formas e por meios apropriados, no seio da população. Outra parte da 
informação, cotejada com resultados de pesquisas anteriores, é estruturada 
em conhecimentos. Estes são divulgados pelos canais próprios ás ciências 
sociais (revistas, congressos, etc.) e também por meio de canais próprios a 
esta linha de pesquisa.

Thiollent (2011, p. 82) afirma que, ao final das atividades da ação pesquisa- e, em particular, 

de atividades de grupos focais, é “[...] desejável haver um retorno da informação entre os 

participantes que conversaram, participaram, investigaram, agiram, etc. Este retorno visa a 

promover uma visão do conjunto. [...]” , e para isso pode-se usar os seminários, que 

“consistem em examinar, discutir e tomar decisões acerca do processo de investigação” 

(THIOLLENT, 2011, p. 67).

Com o objetivo de produzir conhecimentos, contribuir para a discussão e fazer avançar o 

debate acerca da avaliação formativa no seio da equipe multidisciplinar da PIE, foi planejado 

e realizado o seminário intitulado “Seminário de Apresentação e Validação do ‘Modelo 

Conceituai de Avaliação Formativa para PIE’”, no qual o modelo proposto foi apresentado, 

discutido e validado, proporcionando um espaço de debate entre os membros da equipe 

multidisciplinar envolvidos na pesquisa.

O seminário foi a última etapa do processo de construção do Modelo Conceituai de 

Avaliação Formativa, que foi iniciado com o levantamento bibliográfico sobre o tema, 

passando pelo levantamento de informações junto à equipe multidisciplinar do curso, o 

levantamento de dados documentais relacionados ao curso e as contribuições do grupo 

focal que foi operacionalizado com diversos membros da equipe multidisciplinar.

5.3.1 Operacionalização do seminário de apresentação e validação do modelo

O Seminário de Apresentação e Validação do ‘Modelo Conceituai de Avaliações Formativas 

para a PIE’ foi realizado no Campus de Serra no dia 09 de novembro de 2013, das 

10h30min às 12h, e para ele foram convidados todos os membros da equipe multidisciplinar 

do curso de Pós-graduação em Informática na Educação.
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O objetivo do seminário foi apresentar o modelo construído com o apoio do grupo focal no 

fórum de discussão, criado no ambiente virtual de aprendizagem do curso. A participação da 

equipe multidisciplinar no fórum de discussão foi importante, entre outros motivos, por tê-los 

nivelados em relação aos conhecimentos pertinentes ao tema que foi tratado no seminário.

A realização do seminário de forma presencial só foi possível por ter sido marcado em um 

sábado, uma vez que vários dos membros da equipe multidisciplinar residem em cidades 

diferentes, inclusive no interior do estado, e alguns são somente bolsistas do curso, ou seja, 

estão ligados à UAB, mas não são funcionários do Ifes e trabalham em outras instituições.

Outra razão pela escolha deste momento presencial foi que segundo “[...] teoria a geral da 

argumentação, a presença física dos participantes, deliberantes ou não, exerce um efeito 

argumentativo sobre o que está sendo discutido e sobre as eventuais conclusões [...]” 

(THIOLLENT, 2011, p. 69).

O seminário foi dividido em duas etapas:

1. apresentação de Conceitos sobre Avaliação Formativa e do Modelo Conceituai de 

Avaliação Formativa;

2. discussão e Validação do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa.

A primeira etapa teve o objetivo de “[...] colocar à disposição dos participantes os 

conhecimentos de ordem teórica ou prática para facilitar a discussão [...]” (THIOLLENT, 

2011, p. 68), e nela foi feita a apresentação de conceitos que embasaram a construção do 

modelo. As figuras 44 e 45 mostram registros da primeira etapa do seminário.
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Figura 44 -  Apresentação da pesquisadora à equipe multidisciplinar

Fonte: foto tirada durante o seminário de validação do modelo
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Figura 45 -  Apresentação da primeira etapa do seminário

Fonte: foto tirada durante o seminário de validação do modelo 

Na segunda fase, foi aberta a possibilidade de serem feitas perguntas, discussões e 

reflexões acerca do modelo apresentado e sua importância para o planejamento e execução 

das atividades relacionadas à avaliação formativa no curso de Pós-graduação em 

Informática na Educação. Nela foram, ainda, feitas algumas sugestões que foram aceitas 

por unanimidade pelos presentes, as quais foram incorporadas ao modelo final, que foi 

apresentado anteriormente. Este momento serviu, também, para validar se o objetivo da 

pesquisa, que é: “construir um modelo conceituai que colabore para a melhoria do 

planejamento e execução da avaliação da aprendizagem da Pós-graduação em Informática 

na Educação”, foi alcançado. A figura 46 apresenta a participação da equipe nas 

discussões.

Figura 46 -  Discussões na segunda etapa do seminário

Fonte: foto tirada durante o seminário de validação do modelo 

Com o objetivo de registar as informações coletadas durante o seminário foi realizada a 

gravação em vídeo do mesmo, após a solicitação de autorização dos participantes. Esta
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gravação, juntamente com os formulários de validação do modelo que apresentaram 

sugestões de alterações, foi usada para apoiar a construção da versão final do modelo. Este 

ir e vir da construção do modelo é uma das características desta metodologia de pesquisa, 

ou seja, a pesquisa-ação é cíclica.

Ao final do seminário foi distribuído um Instrumento de Validação do Modelo Conceituai 

(Apêndice G) para ser preenchido pelos participantes do seminário, sendo que este 

preenchimento e a identificação do participante foram opcionais.

5.3.2 Resultados do seminário de apresentação e validação do modelo

O seminário alcançou os objetivos esperados e teve a participação de 22 (vinte e dois) 

membros da equipe multidisciplinar do curso de Pós-graduação em Informática na 

Educação, conforme registrado na relação de participantes do Seminário de Apresentação e 

Validação do Modelo Conceituai de Avaliação Formativa, constante do Anexo H. Neste 

grupo havia representantes dos três grupos definidos na pesquisa: o dos professores, o dos 

tutores e o da coordenação de curso, que já haviam participado das fases anteriores da 

pesquisa. Os formulários de validação do modelo foram tabulados em uma planilha de 

dados para serem, posteriormente, analisados, o que gerou os seguintes resultados.

Gráfico 26 -  Respostas sobre a proximidade do modelo proposto da realidade da PIE

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

O M o delo Espelha a Realidade da PIE?

■  Sim 

Talvez

Fonte: Resultado do formulário de validação do modelo conceituai aplicado no seminário.

Para 80% dos participantes do seminário, o “Modelo Conceituai de Avaliação Formativa” 

apresentado espelha a avaliação que é realizada na PIE, 15% afirma que ele talvez espelhe 

e 5% afirmam que não sabem (gráfico 26).

Quanto à pergunta “O Modelo apresentado facilita o entendimento dos pontos chave que 

devem ser pensamos na hora de se planejar uma avaliação formativa?”, obteve-se como
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resposta que 95% dos participantes do seminário afirmam que o modelo facilita o seu 

entendimento, enquanto que 5% afirma que não, o que pode ser visto no gráfico 27.

Gráfico 27 -  Respostas sobre a facilidade de entendimento dos pontos-chave da avaliação formativa no
modelo proposto

Facilita o Entendimento dos Pontos 
chaves da Avaliação Formativa?

5%

■  Não

■  Sim

Fonte: Resultado do formulário de validação do modelo conceituai aplicado aos participantes
do seminário.

Os participantes, além das sugestões para alteração do modelo, que já foram comentadas 

na construção da última versão, também fizeram algumas sugestões e críticas, que são 

repostadas a seguir:

Participante 3: “Considera não uma crítica, mas uma observação, não é 
fácil realizar o modelo, mas é o que focalizamos como diretriz ao 
realizarmos em nosso planejamento”.

Participante 4: “Muito relevante a pesquisa, a abordagem sobre a 
avaliação busca a melhor qualidade de ensino, minimizando a troca de 
constante de todos os envolvidos no processo de aprendizagem”.

Participante 5: “O tema ainda é pouco discutido, por isso temos uma 
grande barreira criada pelo próprio tempo” .

Participante 6: “Quando fala do modelo conceituai para aplica-lo devemos 
criar um vinculo maior entre toda equipe, alunos, professores e tutores”.

Participante 8: “Ficou clara a relação dos autores do processo de 
avaliação formativa na educação a distância. Percebe-se, com o modelo 
conceituai, que a interação e comunicação entre os autores são 
fundamentais para que ocorra a avaliação formativa e, consequentemente, 
no processo de aprendizagem”.

Ao final do seminário ficou claro que 100% dos participantes afirmam que este modelo 

ajudará a equipe multidisciplinar da PIE a refletir sobre como planejar e executar avaliações 

formativas em suas disciplinas. Então, isso faz com que a hipótese desta pesquisa: “A 

construção de um modelo conceituai de avaliação formativa promoverá a melhoria do 

planejamento e da execução da avaliação da aprendizagem no curso de Pós- 

graduação em Informática na Educação?” foi confirmada.
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CAPÍTULO VI -  REFLEXÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS
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Usar todas as novas tecnologias na educação e 
na formação sem mudar em nada os mecanismos 

de validação das aprendizagens seria o 
equivalente a inchar os músculos da instituição 

escolar bloqueando, ao mesmo tempo, o 
desenvolvimento de seus sentidos e de seu

cérebro.

Pierre Lévy, 2000.

Ao concluir este trabalho de investigação é importante refletir sobre o mesmo, analisando o 

processo e seus resultados. Esta foi uma pesquisa de natureza aplicada com objetivos 

descritivos e explicativos, baseada em abordagens qualitativas e quantitativas e se 

fundamentou no referencial teórico sobre avaliação formativa de Fernandes, Black e Willian, 

Perrenoud, Hoffmann e Villas Boas.

Trata-se de uma pesquisa-ação, que teve como participantes a equipe multidisciplinar do 

curso de Pós-graduação em Informática na Educação do Instituto Federal do Espírito Santo 

que participou da terceira oferta do curso que ocorreu em 2012 e 2013, e teve como objetivo 

elaborar um Modelo Conceituai de Avaliação Formativa para servir de apoio ao processo de 

planejamento e execução de atividades avaliativas de cunho formativo no curso. Esta 

elaboração baseou-se em um processo cooperativo, no qual os membros da equipe 

multidisciplinar puderam participar, de forma voluntária, contribuindo com os seus saberes 

concretizando conhecimentos teóricos, obtidos de modo dialogado na relação entre 

pesquisador e membros representativos das situações ou problemas investigados.

O presente projeto trouxe, assim, contribuições teóricas e práticas para o planejamento de 

avaliações formativas em um curso de pós-graduação, as quais podem ser transponíveis a 

outras realidades. E, além disso, permitiu responder ao problema social que serviu de base 

a esta pesquisa ao evidenciar, de forma segura, que a práxis avaliativa do curso de Pós- 

graduação em Informática na Educação está baseada nos pressupostos que norteiam a 

avaliação formativa.

Além disso, convém ressaltar que a pesquisa-ação, se por um lado permite a resolução de 

um problema específico, por outro torna difícil uma generalização plena dos resultados. No 

entanto, esse tipo de pesquisa possibilita ao leitor realizar uma generalização naturalística
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estabelecida a partir de várias pesquisas semelhantes e com o aprimoramento da 

experiência dos pesquisadores.

6.1 Considerações sobre o trabalho desenvolvido

A seguinte questão investigativa, de cunho geral, guiou a pesquisa: “Como melhorar o 

planejamento e a execução da avaliação da aprendizagem no curso de Pós-graduação 

em Informática na Educação?”. Pretende-se, aqui, destacar alguns dos procedimentos e 

aspectos que caracterizaram, de forma mais evidente, este estudo, bem como apresentar 

uma síntese dos principais resultados, realçando sua contribuição para a resposta à questão 

investigativa.

Para responder a questão, foi feito um levantamento dos pressupostos ligados à avaliação e 

que norteiam o curso e o projeto político pedagógico do Ifes, bem como de que forma 

ocorrem as interações entre os principais componentes da equipe multidisciplinar da pós- 

graduação, pois estas irão influenciar e definir as relações entre os atores do processo 

avaliativo. Para facilitar o entendimento de quem são os atores envolvidos com a avaliação, 

suas vivências e experiências, foi traçado um perfil destes. E, por fim, de forma cooperativa, 

foi elaborado um Modelo Conceituai de Avaliação Formativa para nortear o planejamento e 

a realização de avaliações formativas na Pós-graduação em Informática na Educação.

Os dados foram coletados na terceira edição do curso, mediante aplicação de um 

questionário, da observação direta, de entrevistas individuais, da análise documental, de 

registros de atividades em salas virtuais e de contribuições do grupo focal. Os dados 

levantados foram organizados em duas categorias para análise:

1. a concepção sobre avaliação formativa, que consistiu em identificar as aproximações 

e os afastamentos da equipe multidisciplinar do referencial teórico referente à 

avaliação formativa;

2. os Pilares da Avaliação Formativa, em que se refletiu sobre a práxis docente no 

curso em relação aos três pilares da avaliação formativa: a regulação, o feedback e a 

autorregulação.

Esta pesquisa permitiu que o perfil da equipe multidisciplinar da pós-graduação em 

Informática na Educação fosse conhecido, equipe esta formada por professores que atuam 

na área de educação há mais de dez anos e que já possuem uma larga experiência com a 

educação a distância, sendo que, deste grupo, 70% possuem formação na área de 

educação e 52% já atuaram em mais de uma função dentro da equipe multidisciplinar.
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Fica evidente que a experiência docente, principalmente na modalidade de educação a 

distância, aliada à formação na área de educação, influenciou as concepções e percepções 

que a equipe multidisciplinar possui sobre a avaliação formativa. Ela, também, se encontra 

alinhada com o referencial teórico, posto no capítulo II desta pesquisa, e está preocupada 

em planejar suas avaliações com o foco na aprendizagem do aluno. O perfil da equipe 

contribuiu para sua participação, de forma muito ativa, nas discussões realizadas no 

decorrer da pesquisa, e que serviram de aporte à construção do Modelo Conceituai de 

Avaliação Formativa para a Pós-graduação em Informática na Educação.

A visão que a equipe multidisciplinar possui sobre a ocorrência de processos ligados aos 

três pilares da avaliação formativa, a regulação, o feedback e a autorregulação, estão de 

acordo com a práxis existente no curso, o que ficou comprovado pela análise das falas dos 

membros da equipe, dos registros documentais e da observação da execução das 

disciplinas nas salas virtuais.

A vivência da equipe multidisciplinar em executar atividades avaliativas de cunho formativo, 

embora isso muitas vezes ocorra intuitivamente e não de forma intencional, foi crucial para a 

construção do modelo. A comparação das representações próprias dos vários participantes 

de grupo focal, com aspecto de cotejo entre saber formal e saber informal acerca da 

avaliação formativa, permitiu uma construção rica que conseguiu sintetizar o que o grupo 

entende como sendo os pilares da avaliação formativa, suas diretrizes e a dinâmica que 

ocorre entre os atores e os processos que amparam a realização de atividades avaliativas 

de cunho formativo.

Com a ajuda do grupo focal foi possível a elaboração de um Modelo Conceituai de 

Avaliação Formativa para a Pós-graduação em Informática na Educação capaz de promover 

a melhoria do planejamento e da execução da avaliação da aprendizagem no curso. Este 

modelo partiu da existência de três pilares, representados por processos que propiciem 

ações de regulação, feedback e autorregulação, e que facilitam o planejamento e a 

execução de atividades avaliativas. Estes pilares representam a junção dos contributos da 

literatura francófona, cujo conceito central é a regulação e a autorregulação, e da literatura 

anglo-saxônica, que destaca a importância do feedback na melhoria das aprendizagens.

A pós-graduação em Informática na Educação não possuía um modelo formal de 

planejamento para a elaboração de atividades avaliativas. Então, a construção deste modelo 

veio a contribuir com esta atividade de suma importância no processo de ensino- 

aprendizagem, tendo como foco a aprendizagem do aluno. O modelo aqui proposto é uma 

representação ou interpretação da avaliação formativa e não uma receita de bolo, uma vez 

que “[...] a avaliação é uma prática e uma construção social, é um processo desenvolvido
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por e para seres humanos, que envolve valores morais e éticos, juízo de valores e questões 

de natureza sociocultural, psicológica e também políticas” (FERNANDES, 2011, p. 64).

A pesquisa-ação é uma modalidade de pesquisa que permite o ir e vir durante o processo 

de construção do conhecimento, sendo que este processo permite a produção de mudanças 

em esquemas mentais já existentes, baseados na experiência que a equipe possui em 

relação à aplicação de atividades avaliativas, tanto no ensino presencial como no a 

distância.

No último modelo de Piaget da Teoria da Equilibração, resumido por Pozo (1998), o sujeito 

pode vivenciar um “conflito cognitivo” e diferentes formas de readaptações à realidade, que 

levam à criação de novos esquemas mentais. A formalização do modelo pode ser vista, 

então, como um passo na produção de novos conceitos mentais sobre a avaliação formativa 

da equipe multidisciplinar. o que, de fato, foi observado.

Em um primeiro nível, o “alfa” , o professor formalizou suas concepções sobre o que 

considera como avaliação formativa sem refletir como ela é utilizada na sua práxis 

avaliativa, e isto ocorreu quando ele respondeu aos questionários e as entrevistas que 

buscavam, além de conhecer a equipe, levantar o que ela entendia como avaliação 

formativa.

Em um segundo nível, o “beta”, o professor passou a conhecer os três pilares sustentadores 

da avaliação formativa que estavam sendo propostos para a construção do modelo, com a 

ajuda da sala virtual construída para apoiar a operacionalização do grupo focal. Mas, ainda 

não conseguiu encaixar estes processos no seu cotidiano. Temos, então, uma acomodação 

com a criação de novos esquemas, concebidos como novas formas de operacionalizar as 

atividades avaliativas amparadas por estes pilares. Esse tipo de conduta foi observado e 

relatado por alguns membros da equipe multidisciplinar nas entrevistas.

E, por último, temos o nível “gama”, no qual o professor em “conflito” , em desequilíbrio, 

rompe com estruturas existentes e cria novas formas de atuação, condizentes com uma 

nova concepção de avaliação formativa, quando formaliza estes conceitos ao colaborar com 

a elaboração do Modelo Conceituai de Avaliação Formativo para o Curso de Pós-graduação 

em Informática. Tudo indica que este modelo é somente um ponto de partida que servirá 

para a melhoria, cada vez maior, dos processos avaliativos, que continuarão a ser discutidos 

pela equipe multidisciplinar a cada nova atuação na EaD, gerando, assim, novos esquemas 

mentais.

Segundo a equipe multidisciplinar, este modelo (figura 47) promoverá uma melhoria do 

planejamento e da execução da avaliação formativa no curso, como visto nos resultados 

levantados no seminário de apresentação e validação do modelo. Mas este mesmo grupo
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afirma que há dificuldades na execução de atividades avaliativas, como proposto no Modelo 

Conceituai de Avaliação Formativa, devido a imposições do modelo de educação a distância 

proposto pela Universidade Aberta do Brasil, que associa a cada professor um número 

excessivo de alunos, os quais ele não consegue acompanhar a miúde. E este 

acompanhamento sequer consegue ser realizado pelos tutores baseado nos parâmetros 

hoje impostos, de até quarenta alunos por tutor.

Figura 47 - Modelo Conceituai da Avaliação Formativa para a PIE (versão final).
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Modelo Conceituai de Avaliação Formativa para a PIE
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Fonte: Elaboração própria a partir do referencial teórico e contribuições do grupo focal.

Com base no descrito anteriormente, é necessário que a equipe multidisciplinar compreenda 

os processos e atores envolvidos com a avaliação formativa para que haja uma melhoria no 

processo de planejamento e execução destas, que hoje é auxiliado pelo Modelo de 

Avaliação Formativa para a Pós-graduação em Informática na Educação, construído nesta 

pesquisa. Mas, além disto, é necessário que o modelo de educação a distância hoje 

utilizado pelo Ifes, que é baseado no modelo da UAB, seja repensado, para que, em um 

futuro próximo, se torne possível a institucionalização da modalidade, independente de um 

fomento específico, visando a um acompanhamento mais individualizado para cada aluno, 

tendo em vista garantir uma aprendizagem de qualidade.

Para finalizar, retornamos à hipótese desta pesquisa, que foi: “A construção de um 

modelo conceituai de avaliação formativa promoverá a melhoria do planejamento e da 

execução da avaliação da aprendizagem no curso de Pós-graduação em informática 

na Educação”. Por tudo que concluímos até aqui e pelos resultados levantados junto à 

equipe multidisciplinar do curso no Seminário de Apresentação e Validação do Modelo 

Conceituai de Avaliação Formativa, a hipótese da pesquisa foi confirmada.
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6.2 Trabalhos futuros

Muitas foram as reflexões realizadas no decorrer deste trabalho e que buscaram 

compreender a avaliação formativa dentro do curso de Pós-graduação em Informática na 

Educação (PIE) em sua terceira edição. Esta pesquisa não é o fim, mas o início de uma 

discussão que pode levar a diversos outros caminhos. Apontaremos, aqui, algumas 

sugestões que decorrem dela:

• continuar a incentivar a reflexão sobre a utilização da avaliação formativa por meio 

da construção coletiva dos saberes e do compartilhar dos fazeres;

• promover o aprofundamento do conhecimento sobre a autorregulação, que foi o pilar 

que menos apareceu nas práxis da equipe multidisciplinar, e, para que se tenha uma 

avaliação formativa eficaz, os três pilares devem ter a mesma importância no 

processo avaliativo;

• aumentar o número de diretrizes ligadas a cada um dos pilares e descrevê-las em 

maior detalhe;

• criar um manual com exemplos de utilização de ferramentas e técnicas para apoiar o 

planejamento de atividades avaliativas na EaD, ligadas aos processos de regulação, 

feedback e autorregulação;

• envolver mais o professor no processo avaliativo, tornando a relação aluno-professor 

uma relação direta e não mediada pelo tutor. Então, teríamos o professor, o tutor a 

distância e o tutor presencial relacionando-se diretamente com os alunos;

• uma sugestão seria para a área tecnológica, no sentido de construir uma ferramenta 

computacional que facilitasse o acompanhamento único do processo de 

aprendizagem do aluno durante todo o curso e por todos os atores envolvidos com o 

processo avaliativo;

• na área tecnológica poderia se pensar, também, em construir agentes inteligentes 

que fossem capazes de auxiliar a correção das tarefas descritivas.

Reafirmando nossa fala anterior, este não é um modelo pronto é acabado, pois a todo o 

momento é preciso continuar na trilha do aprender, pois pouco valor tem um conhecimento 

que se pensa pronto e acabado. Como seres em permanente transformação, nada está 

determinado. Tem-se, ainda, muito que aprender, refletir, pesquisar e realizar, firmando a 

cada dia um passo a mais em direção a uma avaliação transformada e transformadora.
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GLOSSÁRIO

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - são sistemas computacionais disponíveis na 

internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e 

comunicação que permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 

informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de 

conhecimento. Exemplo: Moodle, SOLAR, Blackboard etc.

Autorregulação - consiste na aptidão das pessoas em planejar, monitorar, avaliar e regular 

a sua própria ação, voluntária e conscientemente. Esse é, no entanto, um processo 

complexo que envolve elementos internos ao indivíduo, que, por sua vez, são influenciados 

por aspectos contextuais e, portanto, externos aos sujeitos.

Comunicação Assíncrona -  aquela que permite a interação entre duas ou mais pessoas 

em qualquer tempo, não sendo necessário que os participantes estejam conectados 

simultaneamente, como na comunicação síncrona. Como exemplo, pode-se citar 

correspondência, e-mail, aulas gravadas etc.

Comunicação Síncrona - aquela que permite a interação entre duas ou mais pessoas em 

tempo real. Neste caso, as pessoas precisam estar conectadas de alguma forma. Exemplos: 

no chat, no telefone, na videoconferência.

Docimologia -  original do grego dokimé, significa teste e foi utilizada por Henri Piéron, em 

1920, é o estudo sistemático dos exames, em particular do sistema de atribuição de notas e 

dos comportamentos dos examinadores e examinados.

Educação a Distância -  é a 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.

E-Learning - formato de educação a distância com suporte na internet. É muito utilizado por 

empresas, em processos de treinamentos de funcionários e seleção de pessoal. Seu foco 

consiste em organizar e disponibilizar materiais didáticos e recursos hipermediáticos.

Feedback - ações desenvolvidas por agentes externos com o objetivo de fornecer 

informações sobre o desempenho de alguém. Ele necessita ser um instrumento capaz de 

ajudar a regulação do processo de ensino-aprendizagem, partindo do princípio de que 

professores e alunos possam ser beneficiados de suas informações.
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Learning Management System (LMS) -  conhecido também como Sistema de Gestão da 

Aprendizagem (SGA), são softwares desenvolvidos sobre uma metodologia pedagógica 

para auxiliar a promoção de ensino e aprendizagem virtual ou semipresencial.

Mapa de Atividades -  ferramenta utilizada pelo Instituto Federal do Espírito Santo para 

formalizar o planejamento das disciplinas ofertadas a distância, é a partir dela que as salas 

virtuais são construídas. Nele são definidas o numero de semana, o tema principal, o 

subtema, objetivos específicos e atividades. Para cada atividade é definido se ela e teórica 

ou prática, o recurso do Moodle que será utilizado, o seu grau de dificuldade, a nota e o 

percentual referente a carga horaria que ele ocupara.

Modelo Conceituai -  é uma representação ou interpretação de ideias, pensamentos, 

definições sobre alguma coisa.

Regulação -  intervenção pedagógica realizada pelos professores para ajudar o aluno a 

aprender. Tem por objetivo regular as ações, o ensino e, à medida do possível, a 

aprendizagem do aluno. Compete-lhe organizar e implementar, a partir das informações 

possibilitadas pela avaliação, estratégias de ensino capazes de proporcionar a superação 

das dificuldades.

Teste de Quociente de Inteligência (Ql) - teste desenvolvido para avaliar as capacidades 

cognitivas (inteligência) de um sujeito, em comparação ao seu grupo etário. A medida do Ql 

é normalizada para que o seu valor médio seja de 100.

Universidade Aberta do Brasil - é um sistema integrado por universidades públicas que 

oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso 

à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância.
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AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DO CAMPUS DE SERRA PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

Senhor Diretor,

eu, Marize Lyra Silva Passos, aluna do programa de Doctorado en Ciências de Ia Educación 

da Universidad dei Norte, venho pelo presente solicitar a Vossa Senhoria autorização para 

que possa realizar a pesquisa “Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: um 

Modelo Conceituai Baseado na Avaliação Formativa”, sob orientação do Professor Prof. Dr. 

Epifanio Davi de Souza Santos.

A referida pesquisa será realizada junto à equipe multidisciplinar do curso de Pós-graduação 

em Informática e tem por objetivo propor um modelo conceituai de avaliação, com base nos 

conceitos norteadores da avaliação formativa, para ser utilizado pela equipe multidisciplinar 

do curso de Pós-graduação em Informática na Educação (PIE).

A pesquisa recolherá dados em duas etapas, sendo a primeira fase por meio de entrevista 

com oito participantes do curso e por um questionário on-line enviado aos tutores a distância 

e na segunda etapa será solicitado que três professores sejam voluntários para testar e 

validar o modelo.

Salientamos que as informações coletadas serão utilizadas para fins exclusivamente 

acadêmicos, preservando a confidencialidade dos informantes.Atenciosamente,

Marize Lyra Silva Passos 
Doutoranda
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APÊNDICE B - Solicitação de Autorização da Coordenação de Curso para o
Desenvolvimento do Estudo

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS- 
GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

Senhora Coordenadora,

eu, Marize Lyra Silva Passos, aluna do programa de Doctorado en Ciências de Ia Educación 

da Universidad dei Norte, venho pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, autorização para 

que possa realizar a pesquisa “Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: 

um Modelo Conceituai Baseado na Avaliação Formativa”, sob orientação do Professor 

Prof. Dr. Epifanio Davi de Souza Santos.

A referida pesquisa será realizada junto à equipe multidisciplinar do curso de Pós-graduação 

em Informática e tem por objetivo propor um modelo conceituai de avaliação, com base nos 

conceitos norteadores da avaliação formativa, para ser utilizado pela equipe multidisciplinar 

do curso de Pós-graduação em Informática na Educação (PIE).

A pesquisa recolherá dados em duas etapas, sendo a primeira fase por meio de entrevista 

com oito participantes do curso e por um questionário on-line enviado aos tutores a distância 

e na segunda etapa será solicitado que três professores sejam voluntários para testar e 

validar o modelo.

Salientamos que as informações coletadas serão utilizadas para fins exclusivamente 

acadêmicos, preservando a confidencialidade dos informantes.

Atenciosamente

Marize Lyra Silva Passos 
Doutoranda
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -  Questionário

u n t n s  Q m * a a * i iA * ] ^ Ê ú - 6 $ U p » C tz » 6 .V « ( » à o A n t f - a a c d * D r i»

Questionário - Perfil e Concepções - Avaliação 
Formativa

Carocaega.

Na condição da aura ro prcgnara %  Doctorado en Qenclas rs la I r - " "  n  da Unlvereldad 03 
Mate, venho solicitar sua carrtu.jJo para a pesquisa rrtltulaaa ‘Avaliação da Aprefinzagecn na 
Educajâo a Dtstínca: um Modeo C r~ ^ "^  os Planejameno de Aeflação Fornalha no res*. a 
qual estou realizando sob oflertaçSo ro Pxfessor Prot Or Epttanlo Dau de Souza Santos.

O ocjecvo deste estudo e propor um modelo ccrceltuai de aaiiaçâo, com Dase nos cc"oa::s 
noitearaee da avaiação torraíva, para ser utiizado peca equipe multtscipinar do cuso de pos- 
graouação em nomnaaca na Educação (PE i

A sua paracíação e vaiosa e sua contritução tundamentai para a realização deste estudo, 
possiMKando camecencs a compreensão docente acerca da avaliação que e executada no ifes e 
como podemo6 —e iaa esse processa Por Isso. corno com sua colaboração respondendo o 
qu36tionaflo em anexo.

O quEstionailo a ser respcnddo seta mantido no anoflmato, de toma que o sigilo aas respostas e 
asseguado. Não econameem pr jdras, attiai, quanto mais ccmpetas rorem as su3s respostas, 
maior a quanticBde de eiemertos de arase para efetivação do estudo.

Agradeço sua colaboração.

Doutoranda Maitze Lyra Silva Passo6
Professor orientador da pesquisa Prof. Cr Epttano Da\« de Souza 5anto6

TERMO DE CONSENTIMENTO UVRE E ESCLARECIDO - QUESTIONÁRIO

Eu. participante ao cino  de POt-g radiação en rftwnaoca na Educação do ires. aceito participar 
ra f esqui63 intitulada *Ava. aç!o da Aprenazagem na Educação a Distancia: un Mede g conceituai 
de Planejamento de Avaliação FormaiNa no res'. realizada por Manze Lyra Silva Passos, aiira do 
programa da Doctorado en aencias de la Educador da Universiaad dal Norte, estando cerne do 
objetivo do estudo. Concordo con Moo qua Itn acima citado e livremente dou o meu consenSmeiSo 
ao errJar este ftrmjiaro eletrônico preenchido.

Para a via do vonntarto. copie. ss. *  e imprima 06 dadas acima.
Para a ̂ a do pesqisauor, clique em enviar. Os dados irão fflenmerae para o e-mail da doutoanitt. 

' Requred

1. Nome *

2. e-mall •

3. data de resposta *

Exampe Decenber 15, 2012

i. Aceito responder ao questionário? * 
Kbrk otvyane ovei.

O  srn
(  ) Não Sfop fismg out tms ftxm
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APÊNDICE D - Questionário - Perfil e Concepções -  Avaliação Formativa 

Parte 1 -  Dados Gerais

1 -  Dados Gerais

5. Idadft *
on'ycne a .n .

( ) 2 a -30  anos

(  ) 31 - 40 anos

(  ) 41 - 50 anos

( »  50 3(106

6. Sexo*
tMfls. Myoneo.J.
( ) Maccdlno

Q } Feminino

( ~ j  Prelro r\3o respondei

7. Possui formação acadêmica na área de educação? *
Curso se çracLaçiD, especializado. nes*.t3do ou dorsraao.

ortycoe cr,aí.

O  srn
O  n 3d

8. Tempo de experiência dooente *
Mfelc oriycne afü.

Ç ~ )  DD-Manos

£ )  D5 - D3 anos

I ) 10 -14 anos

( ) 15-19 anos

(__}  » 20 31106

« J  M u  J  J U j *  = r * J M

T J H in i  C i a l t r *  u  E c u y a C u a c  - V e a f e R r a l - C czj^ »  D ll« i

9. Tempo de experiência em EaD *
usíX onlyone cr sal.
r~ )  D-2anos

( ) 3 -4 3 Í1 0 S  

f  )  5 -  6 anos 

(  7 -B 3 J1 0 S  

(  )  » 3 anos
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Tâfl U lS C u e â u r *  o B e iit»C u e o  - VeeAs R i^  - G cod * Dilw

9. Tempo de experiência em EaD * 
lA t criycre<*af.

(  )  D - 2 aros

( ) 3 - 4 aros

(  1 S -  6 aros

(  )  7 - Baros

(" l » a anos

1 CL vooé fez alguma capacitação especifica para atuar na EaD7 *
/.fet only cr» oizt.

O  srn 
O  NSo

11. Funçtaaque atua ou aluou no curao PIE na tsrcslra edçao. •
cttsc* aff r.iaf appty

J  CoonJenancr de Q n o  

J  Coaaenaací de Tutoria 

P ]  Desigier Instrucional 

J  PEdagogo 

|~ |  Proasscf CKíEud^üTDfmaaEr 

]  lUtcr a Distância 

n OflEftador de TCC

12. D(Bdpllna(S) em que voei atua ou atuou: •
Cftec* a í tftar sppiy.

J  AcesslMlldarfc e lr~r naica na Escola hclusiva 

| | CormudaCss VtmalE de Apranzagem 

" ]  Ebucj^St a Dslâncla a ArrOtentea v im os oe Aprenazagem 

| | Irrcrmâfica em Ges:3o Escolar 

| | lrtroduç3o a litomãtica: Computador Fenamenia 

J  inr.roduçJD a Orgarizaçâ:. da Conpinatores 

I” | Meioddogla da Pessfjlsa 

]  Produç3o de War.ETal D g-.al

□  Prostos (te Aprenfllzagwi Bassada no U s d de No>as Tecrdogüs

□  Software Eaucadva e Otjflas úe Aprendizagem

I Teoras de Apreidzagem e a Docência no Contexto Dtjial 

n Traoalho de CotcIle-Jd de Cltbo 

]  Uso oe Mapas Corcenuas como Fenamenta (te Aprendizagem 

| | Atua ru equipe Ce curso

M u  r « M ' J O Y  « J <  n
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Parte 2 - Percepções sobre Avaliação Formativa

T à f l l / l3 C a l a *  n f r i i i f  T u n  • '■ ■ h iT n d  r u i J a P i l i n

2 - Percepções sobre Avaliação Formativa
Se vocí n3o atua como prcfcsscr ou lutor pcd2 colocar sua percepção scure o lema.

13. Para vocé, o qu» 6 avaliação Tormatlva?

14. tt) aua opinião qual o tipo d» avaliação *  uailzada na PIE? *
iJã.lc onlyane a/si.
(  ) ClassSIcaDMa

( ) Formativa

, Formativa e Classltcatúda 

£ NJo sei 

' l  Deçense ca dscípina

15. Goatana as raze algum comenta doa sobre a aua reaposta anterior?

16. tti aua opinião as atlvldadea avaliativas do curao PIE são realizadas? *
tMíX ortycre ovsf.

C Mais a distância 

( ] Mais F<5senclal

 j  A dslâncla e prEsenclaf na resm a prcporçSo

17. aua opinião as atlvldadea avallatlvaa do curao PlEaão reaDzadaa d» Tonra? * 
fMít orty ane cvar

Mais hâMaual 

(" ) Mais em gupo

ind jdjal e em gnpo na mesma proporçSo
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U*l3 C u a i t r è  o E c i J ; a C u a c  - f in d  - Q a a fjm  D i lw

18. Descreva em detelhBB como tal realizada uma attuaçlo avaliativa ylvBnciada por voc£. 
no mrso PIE, qu» considere formaUva.

19. Rb lembrando sb altuaçaes ds avaliação rormativa vi vendadas por vocâ no curso PIE. 
assinale os Itens que rneDior aa particularlzam como íormanvaa.
Ctteck ao Liar sppiy.
□  A taren aullatlva retomou lnitrma;6es para os afins6 soone faltes, difcKSades e âxltos 

]  Levou d professor a anerar slg p 3Lca peoagogca.

J  Ocorreu cc idruamente durante d processo de enstno-aprendzagEri.

] Levou os alunos a refazerem un trabalho'atTJdade pa-a Tenorar a nota.

]  OdEttsu 06 alunos, fcnecendo lnhma;9es do que azer para vencer s l u s  dKculdatès.

f~~| Levou d professora c n jn m r atfvftla}?s dter; "casas para retrçar os corr.eOdos nSo 
aprerddos.

□  Incerttau a irreraçâo entre os alunos.

| | A tareta aullatlva pefmrju que 06 aliros se consderttzassem da suas tJfteulcQdes, 
estrr(iard0-06 a buscarem terras para super^as.

]  PrcpldDu d diálogo e partilha er :w pnftssor, tutor e aluno.

□  Hdcws a r€T0T33i, pefo professor, dos ccrreOd06 não aprtpriados petos aliros.

| | EsCmiou os alunos a prapeoir iuho a patamares siçetlsres de aprendzagera.

]  A tarso ar«3lL3tlvQ teve Icüs e votias, com coirentâflo6, que ajudaram os aliros a 
S L p e r a r e r  dKcjlsates. 
n  Nerfiuna dae antefcce6

Regulação
Se vocí nJo atua cotid professor ou lutor pote colocar sua percepção soone d lema.

2D. Durante a execução da(B] dladpllna(e} em que vocA atua. ou aluou. Jâ ocorre ram 
alterações no planejamento Inicial? *
IJã.\ only ene o/st.

O  srn
j As vezes 

O  NSo Sklp to quesíton 21

Regulação - cont.

FG a A i u  _l t  A i  rmtfiL>4%^flccVat|=iiX>*Ttf rytJVlrf^)_GiXstJL2rTi1^M3lA.Y.tel!
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Tâfl 1/13 Cih I u*  a EqUBsCm w - VhbAj Fu^ - Ca^t Du«
21. Qub Dpo ds altsraçao(Ofla) roi[ram] realizada?

22. O qus motivou esaa(B] atteraçâofOes)?

Feedback
Se voce n3o atua como proâ&scr ou tiior pote colDcar sua percep^o score o lema.

23. Vooô realiza o feBúback OasaOvlüadeapara aeusalunoenocuraoPIE?*
IM 1c onlycne om.

O  Slrn
j  A e yezes

N3o Sklp to î issíVan 2a

Feedback - cont.

24. Como vocá realiza o fBB<lt>ack das aDvtdadss propostas aos alunos?

2S. Vooâ conddBra quB o TesdOacli è Importante para oa aJunoe? Por qu4?

Reflexão sobre a Aprendizagem
reji M ia Ymx f*4 XNrrV -V* .VW C*/iA-Ztt > Jtatl M
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"tí fl  1/13 B c d f C u a c  - V « i 4 j  R n d -  ú o o ^ a Q l o

Se vocf n3o atua corno proSssor au tiior pode colocar sua p«rcepç3o score o lema

26. rb(sQ disciplina [8] em que vocft atua ou atuou 03 alunos o levados a refletirem soDre o 
seu aprendizado?*
fcfelt oriy ene ovar.

O  srn
( ) As wze&

( ) N3o Sktp to quesUan 20.

Reflexão sobre a Aprendizagem - cont.

27. Qus Dpo de attfdad»(8) na sua oplniao propiciam a reflexão dos alunos sobre a sua 
aprendbaBsm?

28. Descreva a reação dos alunos em relação a essafB] atlvldade(q.

3 - Outras Questões
Se voc£ riJo atua corno pitfà&sor pode ca ac ar sua percepção s o m  a tema.

29. Vocí se sente a vontade para planejar ou participar da execução de atividades 
ava II ativa b?

> * s  # « « » » * » •  a r * »  • e W I L W r v e a c W ^ í M r t m g B M I i t i . C A f i l j m l d W t i R X e l I  7 »
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O w t w * « Eo j v C m « •  V « i é i R i r i • Ú o o ^ i

30. Ou* aspectos vooô cor sidera que «uncuitsm a rtaitzaplo da avaJUçâo formativa na 
PIE?

31. Qu» sujj9«Éfl«a vocé poocnj 03r para qu» a availaçSo a» Iocim mais formaova no curso 
PIE?

32. Vocá gostaria d) comptomantar alguma coisa a reaptdo da pesquisa relacionada a 
availaçSo?

GOOfllç Dífve
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APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -  Entrevista 

T e r m o  d e  C o n s e n t im e n t o  L iv r e  e  E s c l a r e c id o  -  E n t r e v is t a

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Eu,  ,

________________________________ do curso de Pós-graduação em Informática na Educação do

Ifes, estou ciente que a pesquisa intitulada “Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: 

um Modelo Conceituai de Planejamento de Avaliação Formativa no Ifes”, realizada por Marize 

Lyra Silva Passos, aluna do programa de Doctorado en Ciências de Ia Educación da Universidad dei 

Norte, tem como objetivo geral propor um modelo conceituai de avaliação, com base nos 

conceitos norteadores da avaliação formativa para ser utilizado pela equipe multidisciplinar do 

curso de Pós-graduação em Informática na Educação (PIE).

Como participante do estudo, estou ciente de que tenho plena liberdade para me retirar, a qualquer 

tempo, sem que ocorra qualquer prejuízo pessoal e/ou acadêmico. Ainda, fui informado(a) que minha 

privacidade será garantida pelo sigilo quanto à identidade e/ou informações danosas, uma vez que os 

resultados da pesquisa serão divulgados sem identificação dos participantes.

Estando ciente, consinto em participar da presente pesquisa respondendo à entrevista que será 

gravada e posteriormente transcrita para utilização das informações.

Em,______ de_______________ de 2013.

Assinatura
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APÊNDICE F - Roteiro de Entrevista

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
FAZERES PEDAGÓGICOS

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Questões introdutórias:
Fale-me brevemente sobre sua trajetória na PIE.

Questões específicas para o estudo:
1. Para você, o que é avaliar a aprendizagem na concepção formativa?

2. Existe na PIE algum modelo de planejamento para as avaliações formativas? Se sim, 

ele facilita o processo de planejamento e execução das avaliações?

3. Como você costuma planejar a avaliação da aprendizagem formativa de seus alunos e 

com que frequência elas são realizadas?

4. Como você realiza a correção das tarefas avaliativas de sua disciplina?

5. Como você orienta os tutores a distância quanto à correção das tarefas avaliativas?

6. Como os tutores retornam o feedback da realização das tarefas avaliativas para você e 

para os alunos?

7. Quais informações acerca da aprendizagem e dificuldades dos alunos você consegue 

identificar nas avaliações realizadas em sua disciplina e como você utiliza essas 

informações?

8. O que você faz para que um aluno seu aprenda um conteúdo que não ele conseguiu 

dominar?

9. Que sugestões você faria para a alteração ou construção de um novo modelo de 

planejamento da avaliação da aprendizagem formativa para a PIE?

10. Você gostaria de fazer algum comentário adicional sobre o tema?

Agradecimentos

Observação: Questões diferentes podem surgir no decorrer da entrevista, assim como a

seqüência das questões podem ser alteradas, por tratar-se de uma entrevista

semiestruturada.
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APÊNDICE G - Instrumento de Validação do Modelo Conceituai

SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL DE

AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PIE

Dando continuidade à pesquisa intitulada “Avaliação da Aprendizagem na Educação a 
Distância: um Modelo Conceituai de Avaliação Formativa para a Pós-graduação em 
Informática na Educação”, realizada por Marize Lyra Silva Passos, aluna do programa de 
Doctorado en Ciências de Ia Educación da Universidad dei Norte, gostaria obter suas 
percepção sobre o Modelo Conceituai de Avaliação Formativa apresentado no Seminário 
de Apresentação e Validação do “Modelo Conceituai de Avaliações Formativas para a 
PIE”.

Questões:
1) O modelo apresentado espelha a avaliação realizada na PIE?

( ) Sim ( ) Não (...) Talvez ( ) Não sei

2) O Modelo apresentado facilita o entendimento dos pontos chave que devem ser 
pensamos na hora de se planejar uma avaliação formativa?

( ) Sim ( ) Não (...) Talvez ( ) Não sei

3) Você acredita que este modelo ajudará a equipe multidisciplinar da PIE a refletir sobre 
como planejar e executar avaliações formativas em suas disciplinas?

( ) Sim ( ) Não (...) Talvez ( ) Não sei

Críticas:

Sugestões:

Serra, , ________________ , 2013
Identificação (opcional):

Marize Lyra Silva Passos 294



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

APÊNDICE H - Trabalhos envolvendo Avaliação Formativa

Constam aqui apenas as primeiras colunas, por limitações de espaço. Os Itens foram 
marcados em azul escuro (muito relevante), azul médio (relevante), azul claro (média 
relevância) e os demais permanecerem em branco. Não foi possível obter os itens em 
vermelho.

Seq. Trabalho Autor (es) Tipo Ano

1
Avaliação e feedback no ensino superior: um 
estudo na Universidad do Minho

Diana Ribeiro Pereira; Maria 
Assunção Flores. Artigo 2013

2
Online formative assessments with social 
network awareness Jian-Wei Lin, Yuan-Cheng Lai Artigo 2013

3
Promoting Formative Assessment in Online 
Teaching and Learning.

Selma Koc Vonderwell & 
Marius Boboc. Artigo 2013

4

The Application of Grey Correlation Analysis in 
Formative Assessment of Modern Distance 
Education Yaguang Wu, Zhuhua Han Artigo 2013

5

Avaliaçáo da Aprendizagem: Repercussões 
de Modelos Pedagógicos nas Concepções 
Docentes Mari Clair Moro Nascimento Dissertação 2013

6 Avaliação de educacão a distância e e-learning.
Valeria Ruhe; Bruno de 
Zumbo Livro 2013

7
Educação a Distância: Elementos para pensar 
o ensino-aprendizaaem contemporâneo

Daniel Mill, Cristiano Maciel 
(orgs.) Livro 2013

8
Avaliação Formativa na EaD: O Curso de 
Capacitação Para Formação de Tutores Carla da Conceição de Lima Artigo 2012

9
eFACT: Formative Assessment of Classroom 
Teaching For Online Classes

Gina G. BERRIDGE; 
Samantha PENNEY; Judy 
WELLS Artigo 2012

10
Formative Assessment: Assessment Is for Self- 
learningregulated lan Clark Artigo 2012

11

Reflexões sobre planejamento de componentes 
curriculares na modalidade a distância: Ótica do 
designer instrucional

Danielli Veiga Carneiro 
Sondermann; Marize Lyra 
Silva Passos; Andromeda 
Goreti Menezes. Artigo 2012

12
Views on Modular Assessment and Evaluation 
Process in Distance Education Hasan Karala, Ayca Cebib Artigo 2012

13

Análise do Processo de Avaliação da 
Aprendizagem em uma Disciplina Semipresencial 
do Cederj

Izabel Vidal Ribeiro 
Gonçalves Dissertação 2012

14

Avaliação da Aprendizagem na Disciplina 
Estrutura Política e Gestão Educacional: um 
Estudo Comparativo entre os Cursos Presencial 
e Semipresencial da UFC/UAB.

Maria Iracema Pinho de 
Sousa Dissertação 2012

15

Avaliação da Aprendizagem na Educação a 
Distância online: Mudanças, Permanências e 
Desafios.

Simone Soares Haas 
Carminatti Dissertação 2012

16
Avaliação da Aprendizagem: Concepções e 
Características

Cláudia Fátima de Melo 
Favarão Dissertação 2012

17

Avaliação de Disciplinas Semipresenciais de 
Graduação e Pós-Graduação Na Área de 
Promoção da Saúde Na Universidade de Brasília Henry Maia Peixoto Dissertação 2012

18

Avaliação do Ensino-Aprendizagem Na 
Formação Docente do Tutor A Distância Nos 
Cursos de Graduação Em Ead Semipresenciais 
da Universidade Federal do Ceará Naíola Paiva de Miranda Dissertação 2012

19
O Erro e A Avaliação da Aprendizagem: 
Concepções de Professores

Miriam Cristina Cavenaghi 
Sibila Dissertação 2012

20 Educação a Distância: o estado da arte. Vol. 2
Frederic Michael Litto e 
Manuel M. Formiga (orgs.) Livro 2012
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21

Processo avaliativo de tutores a distância em um 
curso de pós-graduação e reflexões sobre 
mudanças de condutas Vanessa Battestin Nunes. Tese 2012

22
Las Nuevas Tecnologias y el Re-Encantamiento 
dei Mundo José Manoel Moran Artigo 2011

23
Online formative assessment in higher education: 
A review of the literature

J.W. Gikandi, D. Morrow, N.E. 
Davis Artigo 2011

24
Uma proposta de avaliação qualitativa em 
ambientes virtuais de aprendizagem

Diogo Jerônimo Dillenburg, 
Adriano Canabarro Teixeira Artigo 2011

25
Avaliação da Aprendizagem na Ead Online: 
Um Estudo Sobre As Concepções Docentes

Valéria do Carmo de 
Oliveira Dissertação 2011

26
Avaliação de aprendizagem no Curso de 
Pedagogia a distância da UAB/UFAL Eraldo de Souza Ferraz Dissertação 2011

27

Avaliação e Aprendizagem Significativa: A 
Experiência do Sistema de Gestão Integrada 
(SGI) no Ensino Público em Feira de Santana Adriana da Silva Peixinho Dissertação 2011

28
Avaliação Formativa em Foco: Concepção e 
Características no Discurso Discente

Elizabete Aparecida Garcia 
Ribeiro Dissertação 2011

29

Metacognição e Auto-regulação em cursos a 
distância: estratégias de estudo e percepções da 
aprendizagem sobre o contexto de ensino de 
servidores públicos

Tarcilena Polisseni Cotta 
Nascimento Dissertação 2011

30
Ajudar os alunos a fazer a autorregulação da 
sua aprendizagem: por quê? como? Charles Hadji Livro 2011

31
Avaliação da aprendizagem escolar: estudos 
e proposições Cipriano Carlos Luckesi Livro 2011

32
Avaliação da Aprendizagem: componente do ato 
pedagógico Cipriano Carlos Luckesi Livro 2011

33 Avaliação formativa: Dráticas inovadoras. Beniga Maria Villas boas Livro 2011

34 Didática do ensino a distância. Otto Peters Livro 2011

35 EaD Virtual: Entre Teoria e Prática

Lucia Regina Horata 
Rodrigues Franco; Dilma 
Bustamante Braga; 
Alessandra Rodrigues. Livro 2011

36 Educação A Distancia - Pontos e Contrapontos

José Armando VALENTE; 
José Manuel MORAN; Valéria 
Amorim ARANTES (org.). Livro 2011

37 Educacão a distância: pontos e contrapontos
José Armando Valente; José 
Manoel Moran. Livro 2011

38
Pontos & Contrapontos: do pensar ao agir em 
avaliação Jussara Hoffmann Livro 2011

39
A Avaliação Em Educação A Distância É 
Inovadora? -  Uma Reflexão Renata Cristina Nunes Artigo 2010

40
Formative assessment: "There is nothing so 
practical as a good theory" lan Clark Artigo 2010

41 Formative e-assessment: Practitioner cases

Norbert Pachler, Caroline 
Daly, Yishay Mor, Harvey 
Mellar Artigo 2010

42

Instrumentos Para Avaliar Disciplinas da 
Modalidade Semipresencial: Uma Proposta 
Baseada Em Sistemas de Indicadores

Júlio C. G. Bertolin; Ana 
Carolina Bertoletti de Marchi Artigo 2010

43

Proyecto de Evaluación Mixta ALT. A.: Ia 
experiencia en un entorno mexicano de 
ensenanza a distancia

Mónica Alejandra López 
Campos; Salvatore Cannella; 
Elena Ciancimino Artigo 2010

44
The method of learning formative assessment in 
distance education. Liu Ming-Li; MuDan Artigo 2010
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45
Uma Abordagem da Avaliação Online no Ensino 
Superior: e-portfolios em Rede Social

Cláudia Cruz; Isabel Araújo; 
Luís Pereira; Maria de Lurdes 
Martins Artigo 2010

46
Utilização de Objetos de Aprendizagem Abertos 
SCORM para dar suporte ã Avaliação Formativa

Renato Dutra; Liane Tarouco; 
Liliana Passerino Artigo 2010

47

Aplicação de técnicas de visualização de 
informação em ferramentas para apoio à 
avaliação formativa em sistemas de EaD Dineide Dario Dissertação 2010

48

Avaliação da Aprendizagem Na Educação 
Online: Aproximações e Distanciamentos Para 
Uma Avaliação Formativa-Reguladora.

Cláudia Simone Almeida de 
Oliveira Dissertação 2010

49

Avaliação da Aprendizagem no Curso À 
Distância de Licenciatura Em Ciências Biológicas 
da Universidade Estadual de Pernambuco Evanize Custódio Rodrigues Dissertação 2010

50

Avaliação de cursos de pós-graduação lato 
sensu à distância: estudo em uma Universidade 
Federal Mineira Alessandra Silva De Oliveira Dissertação 2010

51

Feedback em curso superior de formação de 
professores das séries iniciais na modalidade a 
distância Vanusa Alves Rodrigues Dissertação 2010

52

O Processo de Avaliação Formativa Em 
Ambiente Virtual de Aprendizagem: Um 
Estudo Exploratório com Professores e 
Alunos de Um Centro Universitário do Oeste 
do Estado de São Paulo Aírton Cavazzana Dissertação 2010

53 A prática educativa: como ensinar Antoni Zabala Livro 2010

54
Educação a distância: desafios 
contemporâneos

Daniel Mill; Nara Pimentel 
(Orgs.) Livro 2010

55 Avaliação da aprendizagem em curso a distância Rosemary Soffner Tese 2010

56
Ambientes Virtuais de Aprendizagem Na UFBA: 
A Autonomia Como Possibilidade Nicia Cristina Rocha Riccio Tese 2010

57
Developing the theory of formative 
assessment Paul Black; Dylan Wiliam Artigo 2009

58

Do diagnóstico às questões avaliativas: um 
caminho possível via prática de avaliação em 
educação a distância

Ângela Carrancho da Silva; 
Christina Marília Teixeira da 
Silva Artigo 2009

59
Avaliação formativa: o mapa conceituai na 
autorregulação da aprendizagem Ronise Ribeiro Corrêa Dissertação 2009

60
Avaliação da Aprendizagem Em Educação A 
Distância Online Maria Elisabete Bersch Dissertação 2009

61

Feedback com qualidade aplicado em um curso 
a distância de matemática financeira baseado no 
modelo de design instrucional ILDF online Elby Vaz Nascimento. Dissertação 2009

62
A educação a distância em transição: tendências 
e desafios Otto Peters Livro 2009

63
Avalia para aprender: fundamentos, práticas e 
políticas. Domingos Fernandes Livro 2009

64
Avaliação mediadora: uma prática em 
construção da pré-escola a universidade Jussara Hoffmann Livro 2009

65
Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva 
construtivista Jussara Hoffmann Livro 2009

66 Avaliar para promover: as setas do caminho Jussara Hoffmann Livro 2009

67 Educação a Distância: o estado da arte. Vol. 1
Frederic Michael Litto e 
Manuel M. Formiga (orgs.) Livro 2009

68
Projeto político-pedagógico do curso de Pós- 
graduacão em Informática na Educação Ifes Outros 2009
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69
A auto-avaliação em um contexto de ensino- 
aprendizagem de línguas em tandem via chat

Suzi Marques Spatti 
Cavalari Tese 2009

70

A efetividade ae feedbacks informatizados sobre 
a auto-regulação da aprendizagem em cursos a 
distância: um estudo de caso na área da 
Computação Luís Fernando Maximo Tese 2009

71

Modelo de Evaluación Continua Formativa- 
Formadora-Reguladora y Tutorización Continua 
com Soporte Multimedia Apoyado em uma 
Plataforma Virtual

Antonio Miguel López 
Martínez Tese 2009

72
Avaliação da Aprendizagem Em Ambientes 
Virtuais: Rompendo As Barreiras da Legislação

Angela Carrancho da Silva; 
Christina Marília Teixeira da 
Silva Artigo 2008

73

A avaliação da aprendizagem na educação a 
distância: concepções e práticas de professores 
de Ensino Superior Cláudio Zarate Sanavria Dissertação 2008

74
Avaliação da aprendizagem: do presencial ao 
online, um caminho a ser construído. Isabel Andréa Barreiro Pinto Dissertação 2008

75

Avaliação Formativa Numa Disciplina de 
Investigação e no Contexto de Um Ambiente 
Virtual de Aprendizagem: Perspectivas de Alunos

Helena Sofia Veríssimo 
Martins da Silva Migueis Dissertação 2008

76

Meta-Avaliação da Aprendizagem Na 
Perspectiva da Negociação Comunicativa Nos 
Cursos de Pós-graduação Lato Sensu a 
Distância na Bahia

Rosineide Pereira Mubarack 
Garcia Dissertação 2008

77 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem Regina Cazaux Haydt Livro 2008

78 Avaliação escolar: da teoria á prática
Josele TEIXEIRA; Liliane 
NUNES Livro 2008

79 Transformative assessment. W. James Popham Livro 2008

80
Avaliação Formativa: avaliar, comunicar e 
aprender. Domingos Fernandes Outros 2008

81
Abordagens educacionais baseadas em 
dinâmicas colaborativas on line

Ana Cristina Lima Santos 
Barbosa Tese 2008

82
Avaliação Formativa em Educação a Distância 
via Web Elmara Pereira de Souzal Artigo 2007

83
Avaliação Na Educação A Distância Mediada Por 
Tecnologias: Possibilidades e Critérios

Daniela Karine Ramos; 
Henriette Friske; Sônia 
Regina Andrade. Artigo 2007

84 Full marks for feedback. Paul Black Artigo 2007

85
W hat strategies are effective for formative 
assessment in an e-learning environment? T.H.Wang Artigo 2007

86
Avaliação da aprendizagem em educação 
online na universidade corporativa Paulo Cesar Borsatto Dissertação 2007

87 Educação a distância: uma visão integrada Michel Moore; Greg Kearsley Livro 2007

88
Referenciais de qualidade para a educação 
superior a distância MEC/SEED Outros 2007 MEC Outros 2007

89
A avaliação vista sob o aspecto da educação 
a distância

Maurício Rosa; Marcus 
Vinicius Maltempi. Artigo 2006

90
Avaliação formativa e formação de professores: 
ainda um desafio Beniga Maria Villas boas Artigo 2006

91 Para uma teoria da avaliação formativa Domingos Fernandes Artigo 2006

92 Avaliação formativa na educação on-line
Ana Cristina Muscas 
Caldeira Dissertação 2006

93 Avaliação da aprendizagem em educacão online Marco Silva Edmea Santos Livro 2006

94

Modelo de suporte a avaliação formativa 
baseado em Sistemas Multiagentes para 
Ambientes de EaD Joice Lee Otsuka Tese 2006
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95
Avaliação Alternativa: Perspectivas Teóricas e 
Práticas de Apoio Domingos Fernandes Artigo 2005

96

Avaliação Formativa em Ambientes de EAD: 
Uma Proposta de Suportede EAD Tecnológico e 
Conceituai Joice Lee Otsuka Artigo 2005

97
Avaliação formativa: a auto-avaliação do aluno e 
a autoformação de professores

Lizete Maria Orquiza de 
Carvalho; Carmem Lídia Pires 
Martinez. Artigo 2005

98
Evaluación de Ia Autoeficacia Regulatoria: Una 
Perspectiva Social Cognitiva

BarryJ. Zimmerman, 
Anastasia Kitsantas, Magda 
Campillo Artigo 2005

99
Avaliação Educacional: um olhar reflexivo 
sobre a sua prática

Loves Roberto dos Santos; 
Maria Cecília lannuzzin 
Ferreira (Orgs. Livro 2005

100 O jogo do contrário em avaliação Jussara Hoffmann Livro 2005

101 Decreto n° 5.622 BRASIL/MEC Outros 2005
Para uma ênfase na avaliação formativa 
alternativa Domingos Fernandes Outros 2005

103
A auto-regulação da aprendizagem: estudos 
teóricos e empíricos

Adelina Lopes da Silva; Ana 
Margarida Veiga Simão; 
Isabel Sá Artigo 2004

104
Um Modelo de Suporte À Avaliação Formativa 
no Ambiente Teleduc

Joice Lee Otsuka; Thaisa 
Barbosa Ferreira; Ricardo 
Luís Lachi; Heloísa Vieira 
da Rocha Artigo 2003

105
Avaliação da Aprendizagem - Práticas de 
Mudança: por uma práxis transformadora

Celso dos Santos 
Vasconcellos Livro 2003

106 Compromisos de Ia Evaluación Educativa Santiago Castilho Arredondo Livro 2002

107 Cibercultura Piere Lévy. Livro 2000

108 Educação a Distância: construindo significados Oreste Preti. Livro 2000

109
Assessment, Student Confidence, and School 
Success Richard J. Stiggins. Artigo 1999

110
Avaliação: da excelência à regulação das 
aprendizagens: entre duas lógicas Philippe Perrenoud Livro 1999

111 Assessment and classroom learning Paul Black; Dylan Wiliam Artigo 1998

112
Inside the black box: raising standard through 
classroom assessment Paul Black; Dylan Wiliam Artigo 1998

113
Avaliação Mediadora: Uma Relação Dialógica 
na Construção do Conhecimento

Jussara Maria Lerch 
Hoffmann Artigo 1994

114
Manual de avaliação formativa e somativa do 
aprendizado escolar Bloom, Hastinq, Madeus Livro 1983

115 Princípios Básicos de Currículo e Ensino Ralph Tyler Livro 1983

116 Avaliação formativa num ensino diferenciado
ALLAL, Linda; CARDINET, 
Jean; PERRENOUD, Philippe. Livro 1986

117 Avaliação de quarta geração
Egon G. Guba e Yvonna S. 
Lincoln Livro 2011

118 Avaliação Educacional Leda Soeiro e Suelli Aveline Livro 1982

119 A avaliação Formativa num Ensino Diferenciado
Linda Allal, Jean Cardínet; 
Philippe Perrenoud. Livro 1986
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ANEXOS
ANEXO A - Autorização da Direção do Campus de Serra para o Desenvolvim ento do

Estudo

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Autarquia criada pela Lei n° 11 892, de 29 de dezembro de 2008

C am pus Serra
Rodovia ES-010 - Km 6,5 - Bairro Mangumhos -  29173-087 - Serra - ES 

27 3348-9200

Do: Diretor Geral do Ifes-Campus Serra

À: Prof3. Marize Lyra Silva Passos

Assunto: Autorização para realização de Pesquisa

Prezada,

Em atenção à sua solicitação para que possa realizar a pesquisa 

'Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: um Modelo 

Conceituai Baseado na Avaliação Formativa', e considerando que sua 

pesquisa tem o objetivo de propor um modelo conceituai de avaliação, com 

base nos conceitos norteadores da avaliação formativa para ser utilizado pela 

equipe multidisciplinar do curso de Pós-graduação em Informática na Educação 

(PIE), autorizo a realização da pesquisa e sua aplicação neste Campus.

O
MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO

Serra, 28 de maio de 2013

i

Jose Geraldo das Neves Orlandi
Diretor Geral Pro Tempore 

Ifes Campus Serra 
Portaria DOU 432 de 22.03.2013

I
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ANEXO B - Autorização da Coordenação de Curso para o Desenvolvim ento do Estudo

m
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

M S T Í T U T O  F E D Ü U L  D O  E S P I R I T O  S A N T O  

CAMPUS SERRA

ftoa í ifl. v n  (  V. W U n o jr m .  W  r 3-0*7 -  S a r a  -  f « n o  S a n e
77 nmwu

Serra -  ES. 28 de maio do 2013.

A coordenadoria do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Informat ca na 

Educação ofertada pelo Ifes. campus Serra, autoriza a professora Marize Lyra 

Silva Passos a realizar a pesquisa "Avaliação da Aprendizagem na Educação a 

Distância: um Modelo Conceituai Baseado naAvaliaçào Formativa'. A equipe 
de coordenação < ‘ ta ciente de que a pesquisadora colherá dados em duas 

etapas, sendo a primeira fase por entrevista com oito participantes do curso e por 
um questionário on-line erviado aos tutores a dstància e na segunda etapa será 

solicitado que trôs professores sejam voluntários para testar e validar o modelo.

Atenciosamente

luiura Alcini Martins Nobre 
Cocrdciudoca do curso de RóvGradiução b lo  Scnvu cm Informática na fcducação 

PORTARIA V  165. DK 23 Dl MAIO DP 2012
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ANEXO C - Parecer Consubstanciado do CEP

FACULDADE SALESIANA DE 
O j  VITÓRIA/ INSPETORIA SÃO

f.^uum m ui^ sQ C  jo Ã O / 1SJ BI FSV

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL 
DE PLANEJAMENTO DEAVALIAÇÃO FORMATIVA NO IFES 

Pesquisador: Marize Lyra Silva Passos 

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 19865613.2.0000,5068

Instituição Proponente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES Patrocinador 

Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 366.536 Data da Relato ria: 13/08/2013 

Apresentação do Projeto:

Esta pesquisa irá propor um modelo conceituai para planejamento de avaliação formativa, tendo em vista facilitar o 

planejamento e a execução das avaliações da aprendizagem ao longo do processo ensino-aprendizagem do curso a 

distância de Pós-graduação em Informática na Educação no Instituto Federal do Espírito Santo 

Objetivo da Pesquisa:

Baseada na preocupação de professores e de alunos, e, também, em minhas próprias inquietações, esta pesquisa irá 

propor um modelo conceituai para planejamento de avaliação formativa, tendo em vista facilitar o planejamento e a 

execução das avaliações da aprendizagem ao longo do processo ensino-aprendizagem do curso a distância de Pós- 

graduação em Informática na Educação.

processoensino-aprendizagemdo curso a distância de Pós-graduação em Informática na Educação.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Na realização dos questionários e entrevistas será garantido o anonimato dos participantes da

E ndereço: Av. Vitória nD 950
B airro : Forte São João CEP: 29.017-950

UF: ES M unicípio: VITORIA
T e le fo n e: (27)3331-8516 Fax: (27)3222-3829 E-mail: cep®salesiano.com .br
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FACULDADE SALESIANA DE 
VITÓRIA/ INSPETORIA SÃO 

JOÃO/ ISJB/ FSV
FftCUIMDE C-IIDUG

IHM SPIRITQilMO

Continuação do Parecer: 366.566

pesquisa, assegurando o sigilo de suas identidades, com isso buscando-se evitar qualquer tipo de constrangimento aos

participantes da pesquisa, os quais deverão assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. No caso do

questionário online, esse termo será disponibilizado na tela inicial do questionário, no qual haverá a

pergunta se o respondente concorda com o termo de consentimento: se o entrevistado responder sim será apresentado

o resto do questionário; se não, o questionário será encerrado.Será também solicitada a autorização para a realização

desta pesquisa ao diretor do campus de Serra e do Coordenador do curso de Pós-graduação em Informática

Benefícios:

A proposta de um modelo conceituai para o planejamento de atividades avaliativas irá facilitar o planejamento e 

execução das avaliações dos cursos a distância no Ifes, cursos esses que os sujeitos da pesquisa fazem parte. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Pesquisa relevante contribuindo com a compreensão dos mecanismos de aprendizagem no ensino a distância. 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

O TCLE encontra-se devidamente preenchido.

Conclusõesou Pendênciase Lista de Inadequações:

Diante do exposto, não há pendências ou inadequações. A  pesquisa é relevante, o cronograma é exeqüível e os

objetivos estão coerentes com a metodologia.
Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CON EP:

Não

Endereço: Av. Vitória n° 950

Bairro: Forte São João CEP: 29.017.950

UF: ES M unicípio: VITORIA

Te le fon e: (27)3331-8516 Fax: (27)3222-3829 E-mail: cep@salesiano com.br
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Continuação do Parecer: 366.566

VITORIA, 2 1 de Agosto de 2013

Assinadorpor: Fernanda 

ToniniG obbi 
(Coordenador)
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ANEXO D - Validação de Instrumentos Dr. Jefferson de Oliveira Andrade 

TERMO DE VALIDAÇÃO DE FERRAMENTAS DE COLETA DE DADOS

Prezado (a) Senhor (a)

Em atendimento à exigência metodológica do Doutorado em Ciências da Educação, da 

Universidad Del Norte - UNINORTE encaminho, em anexo, documento contendo o 

tema, o problema, a hipótese, o objetivo geral e os objetivos específicos, além dos 

questionários e dos roteiros das entrevistas de minha autoria, que serão utilizados 

como instrumentos de recolhimento de dados na futura pesquisa. A minha tese tem 

como título: “Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: um Modelo  

Conceituai de Planejamento de Avaliação Formativa no Ifes”, que requer para 

validação emissão de juízo por parte de V. Sa. sobre os questionários e os roteiros 

das entrevistas por mim desenvolvidos.

Para a elaboração dos questionários e dos roteiros das entrevistas utilizados na 

pesquisa, foram observados alguns critérios a fim de possibilitar a segurança e 

confiabilidade do instrumento construído. A estes critérios dá-se o nome de 

características psicométricas, que são representadas por três importantes medidas: 

a validade, a reprodutibilidade e a objetividade, evidenciadas e discutidas por 

Rabacow et al. (2006).

Portanto, para se comprovar ou contradizer a hipóteses de que um modelo 

conceituai de planejamento de avaliações apoiado nos conceitos de avaliação 

formativa irá ajudar a melhorar o planejamento e  a execução da avaliação da 

aprendizagem dos alunos do curso de Pós-graduação em  informática na Educação 

ao longo do processo ensino-aprendizagem, os questionários e o roteiro das 

entrevista da pesquisa em apêndice necessitam então ser validados.

Eu, Marize Lyra Silva Passos, sob orientação do Prof. Dr. Epifanio Davi de Souza 

Santos com o tema “Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: um

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
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Modelo Conceituai Baseado na Avaliação Formativa”, venho solicitar sugestões e a 

validação dos questionários e dos roteiros das entrevistas da pesquisa.

Espaço reservado para sugestões que possibilitem o aperfeiçoamento dos 

questionários.

No que se refere ao questionário da Equipe de Curso, faço as seguintes sugestões:

1. Na página “Dados Pessoais” o campo “data” poderia ser renomeado para “Data de 

Nascimento”; ainda nesta página, sugiro incluir no item “Sexo” a opção “Prefiro não 

informar”.

2. A página “Dados para a Pesquisa” está muito extensa, o que desestimula o seu 

preenchimento, poderia ser dividida em duas páginas.

No mais, considero o questionário adequado.

Espaço reservado para sugestões que possibilitem o aperfeiçoamento dos roteiros 

das entrevistas.

Após analisar o roteiro de entrevista apresentado, não considero, no momento, 

haver sugestões relevantes para o seu aperfeiçoamento.

Serra, 20 / Agosto / 2013.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Doutor em Ciências da Educação
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ANEXO E - Validação de Instrumentos Dr. Maurício Diascânio

TERMO DE VALIDAÇÃO DE FERRAMENTAS DE COLETA DE DADOS

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Prezado (a) Senhor (a)

Em atendimento à exigência metodológica do Doutorado em Ciências da Educação, 

da Universidad Del Norte - UNINORTE encaminho, em anexo, documento contendo o 

tema, o problema, a hipótese, o objetivo geral e os objetivos específicos, além dos 

questionários e dos roteiros das entrevistas de minha autoria, que seráo utilizados 

como instrumentos de recolhimento de dados na futura pesquisa. A minha tese tem 

como título: “Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: um Modelo 

Conceituai de Planejamento de Avaliação Formativa no Ifes”, que requer para 

validação emissão de juízo por parte de V. Sa. sobre os questionários e os roteiros das 

entrevistas por mim desenvolvidos.

Para a elaboração dos questionários e dos roteiros das entrevistas utilizados na 

pesquisa, foram observados alguns critérios a fim de possibilitar a segurança e 

confiabilidade do instrumento construido. A estes critérios dá-se o nome de 

características psicométricas, que são representadas por três importantes medidas: a 

validade, a reprodutibilidade e a objetividade, evidenciadas e discutidas por Rabacow 

et al. (2006).

Portanto, para se comprovar ou contradizer a hipóteses de que um modelo 

conceituai de planejamento de avaliações apoiado nos conceitos de avaliação 

formativa irá ajudar a melhorar o planejamento e a execução da avaliação da 

aprendizagem dos alunos do curso de Pós-graduação em informática na 

Educação ao longo do processo ensino-aprendizagem, os questionários e o 

roteiro das entrevista da pesquisa em apêndice necessitam então ser validados.

Eu, Marize Lyra Silva Passos, sob orientação do Prof. Dr. Epifanio Davi de Souza 

Santos com o tema “Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: um
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Modelo Conceituai Baseado na Avaliação Formativa”, venho solicitar sugestões e a 

validação dos questionários e dos roteiros das entrevistas da pesquisa.

Espaço reservado para sugestões que possibilitem o aperfeiçoamento dos 

questionários.

Analisei seu questionário, o achei ótimo! 

Apenas senti falta de uma letrinha no início do seu TCLE: "Caro colga".

Espaço reservado para sugestões que possibilitem o aperfeiçoamento dos roteiros das 

entrevistas.

Sem observações.

Vitória, 12 de agosto de 2013.

. ' y /  ^Maurício Diascânio 

/  x Doutor em Ciènaas da Educação
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ANEXO F - Validação de Instrumentos Dr. Sebastião Alves Carneiro 

TERMO DE VALIDAÇÃO DE FERRAMENTAS DE COLETA DE DADOS

Prezado (a) Senhor (a)

Em atendimento à exigencia metodológica do Doutorado em Ciências da Educação, da 

Universidad Del Norte - UNINORTE encaminho, em anexo, documento contendo o tema, 

o problema, a hipótese, o objetivo geral e os objetivos específicos, além dos 

questionários e dos roteiros das entrevistas de minha autoria, que serão utilizados como 

instrumentos de recolhimento de dados na futura pesquisa. A minha tese tem como 

título: “Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: um Modelo Conceituai de 

Planejamento de Avaliação Formativa no Ifes”, que requer para validação emissão de 

juízo por parte de V. Sa. sobre os questionários e os roteiros das entrevistas por mim 

desenvolvidos.

Para a elaboração dos questionários e dos roteiros das entrevistas utilizados na 

pesquisa, foram observados alguns critérios a fim de possibilitar a segurança e 

confiabilidade do instrumento construido. A estes critérios dá-se o nome de 

características psicométricas, que são representadas por três importantes medidas: a 

validade, a reprodutibilidade e a objetividade, evidenciadas e discutidas por Rabacow et 

al. (2006).

Portanto, para se comprovar ou contradizer a hipóteses de que um modelo conceituai de 

planejamento de avaliações apoiado nos conceitos de avaliação formativa irá ajudar a 

melhorar o planejamento e a execução da avaliação da aprendizagem dos alunos do 

curso de Pós-graduação em informática na Educação ao longo do processo ensino- 

aprendizagem, os questionários e o roteiro das entrevista da pesquisa em apêndice 

necessitam então ser validados.

Eu, Marize Lyra Silva Passos, sob orientação do Prof. Dr. Epifanio Davi de Souza Santos 

com o tema “Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: um

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Marize Lyra Silva Passos 309



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Modelo Conceituai Baseado na Avaliação Formativa”, venho solicitar sugestões e a 

validação dos questionários e dos roteiros das entrevistas da pesquisa.

Espaço reservado para sugestões que possibilitem o aperfeiçoamento dos questionários.

Sem sugestões.

Espaço reservado para sugestões que possibilitem o aperfeiçoamento dos roteiros das 

entrevistas.

Sem sugestões.

Vitória, 14 de agosto de 2013.

Sebastiao AÍVes Carneiro 

Doutor em Ciências da Educação
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ANEXO G - Validação de Instrumentos Dra. Vanessa Battestin Nunes 

TERMO DE VALIDAÇÃO DE FERRAMENTAS DE COLETA DE DADOS

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Prezado (a) Senhor (a)

Em atendimento à exigencia metodológica do Doutorado em Ciências da Educação, da 

Universidad Del Norte - UNINORTE encaminho, em anexo, documento contendo o tema, 

o problema, a hipótese, o objetivo geral e os objetivos específicos, além dos 

questionários e dos roteiros das entrevistas de minha autoria, que serão utilizados como 

instrumentos de recolhimento de dados na futura pesquisa. A minha tese tem como 

tftulo: “Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: um Modelo 

Conceituai de Planejamento de Avaliação Formativa no Ifes”, que requer para 

validação emissão de juízo por parte de V. Sa. sobre os questionários e os roteiros das 

entrevistas por mim desenvolvidos.

Para a elaboração e utilização dos questionários e dos roteiros das entrevistas da 

pesquisa, foram observados alguns critérios a fim de possibilitar a segurança e 

confiabilidade do instrumento construido. A estes critérios dá-se o nome de 

características psicométricas, que são representadas por três importantes medidas: a 

validade, a reprodutibilidade e a objetividade, evidenciadas e discutidas por Rabacow et 

al. (2006).

Portanto, para se comprovar ou contradizer a hipóteses de que um modelo conceituai 

de planejamento de avaliações apoiado nos conceitos de avaliação formativa irá 

ajudar a melhorar o planejamento e a execução da avaliação da aprendizagem dos 

alunos do curso de Pós>graduação em informática na Educação ao longo do 

processo ensino-aprendizagem, os questionários e o roteiro das entrevista da 

pesquisa em apêndice necessitam então ser validados.

Eu, Marize Lyra Silva Passos, sob orientação do Prof. Dr. Epifanio Davi de Souza 

Santos com o tema “Avaliação da Aprendizagem na Educação a Distância: um
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM MODELO CONCEITUAL DE
AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Modelo Conceituai Baseado na Avaliação Formativa”, venho solicitar sugestões e a 

validação dos questionários e dos roteiros das entrevistas da pesquisa.

Espaço reservado para sugestões que possibilitem o aperfeiçoamento dos 

questionários.

Com relação ao questionário pela equipe do curso:
• Em 2 - Dados para a pesquisa - penso que a questão “Para você, o que ê

avaliação formativa?”deveria vir antes da questão “Na sua opinião qual o tipo de 
avaliação é utilizada na PIE?” Assim, o avaliador primeiro reflete sobre esse 
conceito para depois responder qual o tipo usado na PIE.

• Achei que as primeiras 3 questões desse item 2 não cobrem todas as respostas
possíveis. (1) Uma possível resposta deveria ser algo como “Não sei", já  que 
dependendo da função da pessoa na equipe ela não terá subsídios necessários 
para dar uma resposta mais concreta e se verá obrigada a marcar uma das 
opções disponíveis. (2) A resposta pode depender. Por exemplo, o avaliador 
pode achar que para a disciplina X  é formativa, mas para a disciplina Y é 
somativa, então ele ficaria em dúvida na hora de marcar. Tudo bem que tem a 
opção ambas, mas mesmo assim você acaba não cobrindo uma série de 
opções: por exemplo, pode ter apenas uma disciplina que é somativa e as 
demais são formativas; pode ter uma apenas que é formativa e as demais são 
somativas etc.

• Na questão “Qual o tipo de atividade(s) avaliativa(s) mais utilizada na(s)
disciplina(s) com as qual(is) você trabalha?’’, não entendi o que você quer. Quer 
que a pessoa diga se é mais somativa ou formativa (pelas questões anteriores 
se deduziria isso)? Ou quer que especifique se são provas, fóruns, trabalhos etc. 
? Acho que tem que deixar mais claro. Uma opção é usar o recurso do Google 
Drive para colocar comentários em uma questão.

• Na questão “Relembrando as situações de avaliação formativa vivenciadas por
você no curso PIE, assinale os itens que melhor as particularizam como 
formativas.”, talvez você tenha alguma dificuldade em analisar posteriormente 
porque alguns itens se sobrepõem. Por exemplo: “Levou o professora alterar 
sua prática pedagógica. ” E “Levou o professora organizar atividades 
diversificadas para reforçar os conteúdos não aprendidos. ”. Também: “Orientou 
os alunos, fornecendo informações do que fazer para vencer suas dificuldades.” 
E “ tarefa avaliativa permitiu que os alunos se conscientizassem de suas 
dificuldades, estimulando-os a buscarem formas para superá-las.”, etc. Apesar 
de terem diferenças, as semelhanças podem fazer com o que o avaliador dê 
uma resposta muito parecida a ambas e mascare justamente o que você quer 
ver de diferente. Uma opção seria juntar questões desse tipo em uma. Outra 
opção seria deixar as diferenças entre elas mais claras.

• Na questão “Você realiza o feedback das atividades para seus alunos no curso
PIE?“ você terá um problema. Como disse, anteriormente, você não saberá aqui 
se quem responder é um tutor, professor etc. Então, se for um tutor, por exemplo, 
ele deveria dar o feedback e se ele não dá é porque não está compreendendo 
bem sua função. Mas o avaliador é um coordenador, professor etc., a situação já 
ê diferente, porque isso não ê função dele. Ou seja, você pode ter um monte de 
respostas não, mas por esse motivo.
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• A questão “Para os alunos o feedback é importante? Por quê?”, sugiro alterar para:
“"Você considera que o feedbacké importante para os alunos? Por quê?"

• Você finaliza perguntando sugestões para avaliação formativa. Acho que você deve
perguntar também que aspectos a pessoa enxerga que dificultam uma avaliação 
formativa (talvez até mesmo se ela sabe como fazer isso), especialmente nesse 
modelo da UAB, que tem professor e tutores presenciais e a distância. Porque 
às vezes a pessoa pode achar que essa avaliação é boa, que ajuda, mas não 
sabe como implementar ou que as dificuldades envolvidas a desestimulem. É 
importante levantar esses aspectos.

Espaço reservado para sugestões que possibilitem o aperfeiçoamento dos roteiros das 

entrevistas.
• Pra mim, a questão 3 jàé de estudo e não introdutória.
• O roteiro está bem adequado para professor de disciplina. Porém, se for interesse

entrevistar pessoas com outras funções, muitas questões devem ser 
reformuladas.

Serra, 19 de agosto de 2013.

Vanessa Battestin Nunes 
Doutora em Educação
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ANEXO H - Relação de Participantes do Seminário de Apresentação e Validação do
Modelo Conceituai de Avaliação Formativa

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO DE EQUIPE - 09/11/2013
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