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RESUMO
Este artigo se propõe a apresentar algumas ideias gerais sobre o conceito
contemporâneo de avaliação segundo o sistema de ensino a distância (EAD) na
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) de Caçador-SC. Seu principal
objetivo não se redunda a abordar as soluções ou os problemas propriamente ditos,
mas fazer refletir sobre os objetivos da avaliação no século XXI e a sua relação com
o advento das novas tecnologias de aprendizagem, destacando sobremaneira o
papel da autonomia e da disciplina do estudante do sistema EAD. A visão que temos
atualmente é a de que, graças à internet banda larga e os smartphones, o
conhecimento será mais facilmente aprendido ou assimilado, por ser mais fácil de
ser encontrado. Contudo, essa prerrogativa não pode ser considerada como
verdadeira, pois os resultados mostram que não vivemos em um mundo de pessoas
mais sábias ou inteligentes por causa da tecnologia. Desse modo, o artigo tenta
demonstrar que é necessário disciplina e organização do tempo e do espaço do
acadêmico, bem como, a colaboração dos tutores e equipe técnica para que o
conhecimento transmitido pela EAD seja, de fato, verdadeiro e real. Ao mesmo
tempo, avaliar um estudante, na contemporaneidade, não é tarefa fácil, tendo em
vista a multiplicidade epistemológica de critérios avaliativos. Porém, acredita-se que
o aprender e o ensinar, pelo sistema EAD, podem ser serviços plenos de sucesso se
realizados com dedicação e interesse.
Palavras-chave: Avaliação. Tecnologia. Autonomia. Educação.
ABSTRACT
This article aims to present some general ideas about the contemporary concept of
assessment according to the distance education system (DE) at Alto Vale do Rio do
Peixe University (UNIARP) in Caçador-SC. Its main purpose is not redounds to
address the problems or the solutions themselves , but do reflect about the
assessment´s objectives in XXI century and its relationship with the advent of new
learning technologies , greatly emphasizing the role of autonomy and student
discipline in the distance education system. The vision we have today is that , thanks
to broadband internet and smartphones , the knowledge will be easier to be learned
or assimilated, ´cause it is easier to be found. However , this prerogative can´t be
regarded as true, because the results show that we don´t live in a world of more wise
or intelligent people by the reason of the technology´s use. Thus, the article attempts
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to show that it´s necessary discipline and academic time organization as well as the
tutors collaboration and technical staff for the knowledge transmitted by Distance
Education, be, in fact, true and real . At the same time assessing a student, in
contemporary times , is not a easy task, having in time the epistemological multiplicity
of evaluative criteria . However, it is believed that the learn and teach the DE system,
can be a successful service if undertaken with great care and interest.
Keywords: Evaluation. Technology. Autonomy. Education.
1 AVALIAÇÃO: UMA IDEIA EM DISCUSSÃO
Avaliar é um verbo que possui muitos sentidos que, por vezes, podem até
soar contraditórios. Contudo, definir o conceito de avaliação dentro de um contexto
escolar ou acadêmico, à primeira vista, parece ser algo mais preciso e conciso.
Mensurar a capacidade de aprendizado de um estudante é matematicamente fácil,
pois por meio das devidas “provas” ou testes, os estudantes demonstram o quanto
foram capazes de aprender sobre o conteúdo ministrado pelos seus professores.
Nesse sentido, diz-se que, independentemente do sistema de ensino, a ideia geral
de quase todas as avaliações transcorre desse modo. Entretanto, o aqui exposto
parte do pressuposto do ideal, daquilo que deveria ser e não do que realmente é.
Mas, o que se quer dizer com isso?
Primeiramente, é assaz necessário lembrar que o sistema escolar brasileiro
(para ser mais específico) e, por conseguinte, o sistema de avaliação que na maioria
das instituições é aplicado não é algo novo. Segundo dados da Revista Escola
(www.revistaescola.abril.com.br), Anísio Teixeira foi um dos grandes pensadores e
articuladores da ideia de tornar o ensino básico público no Brasil. Considerado o
principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no
século XX, Anísio Teixeira (1900-1971) foi pioneiro na implantação de escolas
públicas de todos os níveis. Como teórico da educação, Anísio não se preocupava
em defender apenas suas ideias2, mas em implantar um sistema educacional que
valorizasse a capacidade pragmática dos estudantes, isto é, que colaborasse para o
desenvolvimento da resolução de problemas dos estudantes no seu dia-a-dia. Já a
avaliação,

como

prova

ou

teste

de

conhecimentos

adquiridos,
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http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/anisio-teixeira-428158.shtml (acesso dia
06/02/2014).
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contemporaneidade, surgiu
[...] juntamente com os colégios por volta do século XVII, e tornou-se
inseparável do ensino coletivo – de massa – desde o século XIX, com o
advento da escolaridade obrigatória. A avaliação ganhou, na atualidade,
amplo espaço nos sistemas de aprendizagem, uma vez que é parte
integrante desse processo de ensino/aprendizagem. Ela requer preparo
técnico dos profissionais envolvidos, bem como uma grande capacidade de
observação, para que nenhum detalhe passe despercebido pelos olhos do
avaliador (BARBOSA; GOIS, 2010, p. 110).

Além disso, João Mattar afirma que, no final do século XIX e no início do
século XX,
[...] tornamo-nos culturalmente obcecados com avaliações. Os métodos de
avaliação que usamos hoje nascem com a medição de produtividade dos
operários em Taylor e as medições de produtividade cerebral em Francis
Galton. Ainda nos baseamos nos testes de Binet, transformados [...] em
testes de QI pelos militares norte-americanos para recrutamento na Primeira
Guerra Mundial (MATTAR, 2012, p. 156).

Contudo, de um modo geral, é importante destacar que a popularização do
acesso ao mundo universitário brasileiro começou a ocorrer após os anos 1980, com
o fim do regime militar. Outrossim, quando cita-se, vale a pena ressaltar que
estamos falando do sistema presencial de ensino universitário. O mundo tecnológico
da educação a distância, como é conhecido hoje, é algo que começou a surgir no
início dos anos 1990. “A maior parte das Instituições de Ensino Superior brasileiras
mobilizou-se para a EAD com o uso de novas tecnologias da comunicação e da
informação somente na década de 1990” (NISKIER, 1996).
Avaliar estas mudanças e a inserção de novos modos de aprender é algo
que ainda está em processo de assimilação e adequação, pois o sistema de ensino
à distância implica em uma reviravolta epistemológica, isto é, o centro das atenções
deixa de ser o professor e passa a ser o próprio estudante.
Diante disso, o sistema EAD, por si só, se manifesta como um modo de
ensino e aprendizagem muito pragmático, pois visa à adequação do ensino ao
mundo do estudante. O estudante que, por muito tempo, era dependente ou até
mesmo cobaia do professor, dentro de um “espaço restrito de manipulação”, por
todos conhecido como sala de aula, hoje possui acesso a um mundo de informações
e conhecimento no ambiente da sua casa ou do seu trabalho, graças a Internet.
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Esse arcabouço de informações dá ao estudante um “poder” que ele jamais possuiu.
Atualmente, o estudante pode confrontar as ideias de seus professores por possuir
informações do mundo todo na palma da sua mão. Hoje, o estudante pode duvidar e
questionar com um grau mais preciso de investigação, coisa que há tempos atrás
seria inimaginável ou até mesmo indecorosa.
Entretanto, ocorre no Brasil, um problema sério no que se refere a
autonomia do estudante e ao tempo dedicado efetivamente ao estudo. Durante
muito tempo, os estudantes foram orientados por professores presencialmente em
uma relação direta nas salas de aula. Porém, hoje o sucesso do aprendizado via
EAD necessita, em grande parte, da autonomia do estudante que, por vezes, não
está habituado a uma disciplina organizacional do seu tempo e espaço.
Sendo assim, se for considerado que a centralidade do processo de ensino
há tempos atrás repousava sobre a ideia do mestre que ensinava e exigia,
atualmente o centro está no estudante que se organiza e estuda. Não se pretende
aqui banir a intervenção do educador ou do professor, mas acima de tudo, salientase o papel do estudante como mola propulsora fulcral no processo de
aprendizagem. O professor (e no sistema EAD, o tutor assume papel imprescindível)
neste processo, deve ser o motivador e o hermeneuta, na medida em que as
dúvidas ou incertezas surgem, ou seja, o ensino a distância minimiza o papel do
professor e maximiza o papel do estudante como “senhor de si” do processo de
aprendizagem. Desse modo, Iolanda Cortelazzo afirma:
A autoaprendizagem é outro dos fundamentos da EAD. Esta exige uma
abordagem andragógica em relação aos cursos regulares que obedecem a
uma legislação [...]. A andragogia [...] pressupõe um aprendiz adulto, que
sabe o que quer, estabelece seus objetivos, é autônomo e precisa de
conhecimento e habilidades para desempenhar bem a sua função social e
profissional (CORTELAZZO, 2009, p. 143).

Contudo, Alessandra Serafini, em seu artigo, pergunta:
A questão que nos mobiliza [...] é: a partir da prática real dos atores da EaD,
será que o aluno concreto da educação a distância corresponde a essa
imagem que é esperada dele – um aluno autônomo? (SERAFINI, 2012, p.
71).

Em outras palavras, a pergunta de Serafini quer saber qual é o grau de
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maturidade acadêmica do estudante, questionando-o sobre o seu mundo intra e
extra acadêmico:
Todas as atividades que hoje envolvem as tecnologias exigem uma
capacidade de autonomia dos indivíduos, incluindo, nesse contexto, as
diversas formações, como a educação a distância, que pressupõem essa
autonomia: “saber dar conta sozinho de situações complexas, mas também
colaborar, orientar-se nos deveres e necessidades múltiplas, distinguir o
essencial do acessório, não naufragar na profusão das informações, fazer
as boas escolhas segundo boas estratégias, gerir corretamente seu tempo e
sua agenda...” (LINARD apud SERAFINI, 2012, p. 73).

Nesse contexto, é fundamental um novo questionamento: como pode-se
avaliar este estudante que, em meio a tantos compromissos da vida adulta, ainda
precisa estudar? Como mensurar sua capacidade cognitiva? Como afirmar a este
estudante que ele foi capaz de adquirir o conhecimento necessário?
O fascínio pelos aparelhos tecnológicos de comunicação atinge a todos.
Sabe-se o quão difícil é a superação da distração, sabe-se o quão difícil é
ultrapassar o desejo de posse destas tecnologias e ser efetivamente autônomo em
todas as ações, pois como afirmara Karl Marx (1996), o poder do fetiche da
mercadoria é fantasmagórico.
Entretanto, o papel dos avaliadores/colaboradores não pode ser esquecido.
A sua função é a de colaborar para o êxito dos processos de ensino e de
/aprendizagem no sistema EAD. As suas atitudes devem facilitar a aquisição do
conhecimento e não o seu desfalecimento. Outrossim, pode-se afirmar que esta
modalidade de ensino pode assumir um caráter tão autônomo e independente
quanto qualquer outro sistema de ensino.
É notório que a utilização das tecnologias de informação e comunicação
pode e deve colaborar para o bem comum e a construção de uma educação
mais humanizadora e transformadora, promovendo a autonomia do sujeito
para gerir e construir sua aprendizagem, o que lhe proporcionará também
maior autonomia política, econômica e social para o exercício da cidadania
[...] (SERAFINI, 2012, p. 79-80).

Nessa perspectiva, expõe-se alguns modelos adotados para a avaliação do
acadêmico no sistema EAD e como estas avaliações podem contribuir para a
emancipação e autonomia dos estudantes universitários.
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2 O QUE AVALIAR QUANDO SE AVALIA?
Comecemos analisando o conceito de avaliação segundo Sacristán e
Gómez (apud BARBOSA; GOIS, 2010, p. 112):
[...] se refere a qualquer processo por meio do qual alguma ou várias
características de um aluno/a, de um grupo de estudantes, de um ambiente
educativo, de objetivos educativos, de materiais, professores/as, programas,
etc., recebem a atenção de quem avalia, analisam-se e valorizam-se suas
características e condições em função de alguns critérios ou pontos de
referência para emitir um julgamento que seja relevante para a educação.

Sendo assim, segundo Cortelazzo (2009), a avaliação da aprendizagem se
dá segundo um modelo que pode ser sintetizado da seguinte maneira:
2.1 Avaliação da aprendizagem
A avaliação da aprendizagem tem três aspectos, conforme o quadro 01.
Quadro 01 – Aspectos da avaliação da aprendizagem
Abordagem processual
Segue uma linha do tempo e leva em consideração o processo
de aprendizagem.
Formação somativa

É uma abordagem complementar e leva em conta o que foi
agregado e construído na linha do tempo.

Avaliação diagnóstica

Fazer o levantamento dos dados: sucessos, insucessos,
especificidades.

Fonte: CORTELAZZO, 2009, p. 155.

Esses três aspectos levam em conta a capacidade do acadêmico de
assimilar os conteúdos ministrados e transformá-los em algo constitutivo de si
mesmo. Dito de outro modo, o processo, a soma e o diagnóstico levam em
consideração a potencialidade do acadêmico de aprender o que lhe foi ensinado do
modo mais autônomo possível. Por outro lado, com base no sucesso dessa
metodologia, o corpo docente do sistema EAD (técnicos, tutores e professores)
avalia o desempenho e o sucesso do próprio sistema em si, utilizando os seguintes
critérios:
2.2 Avaliação da equipe técnico-pedagógica
A avaliação da equipe técnico-pedagógica possui os aspetos apresentados
no quadro 02.
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Quadro 02 – Avaliação da equipe técnico-pedagógica
Orientação
Levar em conta a superação dos limites e a concretização de
expectativas.
Noção de retroalimentação
Verificar se o que foi proposto foi bem compreendido por todos
(docência e discência).
Diagnóstico/Prognóstico
O que há de errado? Como podemos resolver?
Fonte: CORTELAZZO, 2009, p. 155.

Diante disso, segundo Cortelazzo, é preciso levar em conta que existem
claramente três momentos orientativos bem claros a serem seguidos no sistema de
avaliação EAD, quais sejam: a autoavaliação (vinculada à autoaprendizagem) que já
fora citada anteriormente; a coavaliação, em que as pessoas precisam avaliar umas
às outras e, por fim, a heteroavaliação, ou seja, quando outras pessoas ou
instituições verificam o desempenho da avaliação aplicada pela Instituição.
Ao mesmo tempo, vê-se necessária uma visualização sequencial dos
passos que um acadêmico inscrito em uma disciplina ou curso de EAD deve dar,
para compreender o quanto é fundamental a sua autonomia e autodisciplina nesse
processo de ensino/aprendizagem, já que, como ponderado anteriormente, a
andragogia “pressupõe um aprendiz adulto, que sabe o que quer”. Para tanto,
seguem-se os passos propostos por Cortelazzo (2009).
2.3 Orientações para otimização da aprendizagem – requisitos básicos da
avaliação
Os requisitos básicos da avaliação são apresentados no quadro 03.
Quadro 03 – Requisitos básicos da avaliação
Item
Assiduidade

Pontualidade

Recomendação

*Compareça às teleaulas;
*Compareça às atividades supervisionadas agendadas;
*Compareça às reuniões agendadas com o tutor;
*Compareça nos locais estabelecidos para estágio e pesquisa.
*Seja pontual nas teleaulas e no dia da avaliação;
*Seja pontual nas reuniões com sua equipe;
*Seja pontual nas entregas dos trabalhos;
*Seja pontual nos estágios e nas visitas às escolas e empresas onde for
fazer pesquisas.
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Responsabilidade

*Seja pontual em todas as situações envolvidas no curso;
*Cumpra com sua agenda pessoal em relação às leituras e atividades
individuais de aprofundamento;
*Cumpra com os compromissos com o tutor e com a equipe;
*Realize as atividades solicitadas individualmente e em equipe e
entregue-as na data agendada;
*Acompanhe as notícias do curso no mural do polo de apoio presencial e
no site do curso.

Autonomia

*Leia o capítulo do livro e acesse a página da avaliação antes da aula
para estar ciente do que se vai estudar naquela teleaula;
*Busque respostas para suas dúvidas, discutindo o tema com seus
colegas, na biblioteca, na WWW, antes de solicitar ao tutor;
*Proponha atividades para criar uma cultura acadêmica em seu polo de
apoio presencial;
*Organize seminários e proponha nomes ao tutor convidar para vir ao
polo para discutir as temáticas estudadas no curso.

Fonte: CORTELAZZO, 2009, p. 158.

Com base no quadro 03 exposto, vê-se claramente a ideia do papel
sobremaneira importante do acadêmico, pois coloca mais uma vez em evidência o
seu papel de “senhor de si” no processo de ensino/aprendizagem. Sendo assim,
pensando em uma dimensão mais local do que global, constata-se que é necessário
um certo amadurecimento por parte dos acadêmicos, no sentido mais andragógico
do verbo aprender.
Outrossim, vale citar um questionamento muito interessante de Mattar, que
diz:
As mudanças geradas pelas novas tecnologias da informação têm levado
os educadores a questionar se nossos modelos de avaliação são
compatíveis com a maneira pela qual nossos alunos deveriam estar
aprendendo e com as habilidades que eles precisam adquirir para competir
na era da informação. Como alinhar adequadamente técnicas para dar
notas e avaliar a maneira pela qual nossos alunos aprendem hoje? O
padrão de ensinar para a prova (ou para os testes de larga escala) [como
visto anteriormente] foca especificamente os resultados “testáveis”
(MATTAR, 2012, p. 155).

Diante disso, a questão que sobressai é a seguinte: é válido continuar
avaliando os acadêmicos apenas com base nas notas e na pontuação adquirida em
uma avaliação presencial ou online? Dificilmente, pode-se dar uma resposta cabal
nesse momento histórico, mas sabe-se que este sistema avaliativo não perdurará
por muitos anos, haja vista a avalanche de transformações tecnológicas,
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econômicas e sociais vividas na contemporaneidade.
Segundo Klaus Schwab,
o advento da tecnologia mudou totalmente a nossa vida em seus aspectos
mais básicos, mas uma coisa é inegável: a velocidade das mudanças
tecnológicas será exponencial, com repercussões para todos. Imagine: mais
da metade dos cientistas e engenheiros de todos os tempos está viva hoje.
A China forma cerca de 6,5 milhões de graduandos todo ano, a metade
engenheiros e cientistas. As fronteiras da ciência, da tecnologia e, em último
caso, da vida serão expandidas não só pelo número de "inovadores", mas
também pelo grau de interconectividade, acelerando a criação de
conhecimento e gerando um ambiente mais empreendedor para inovação e
mudança. (SCHWAB, 2011).

Não obstante, perdura o dilema entre o sistema dito tradicional de ensino,
que avalia apenas o conceito de mérito alcançado por notas e conceitos e o advento
irrevogável das mudanças tecnológicas de aprendizagem. O modo de aprender de
10 anos atrás está entrando em obsolescência, tendo em vista, que um acadêmico
de 20 anos de idade nos dias atuais, tem acesso a informações que um acadêmico
dos anos 1990 jamais imaginaria.
Segundo Mattar, o padrão tradicional
[...] está desconectado de todas as habilidades de criação, produção,
remixagem e rede que os alunos desenvolvem em seu envolvimento diário
com as novas mídias. Ademais, o sistema de avaliação tradicional tende a
medir os alunos individualmente, através de testes de múltipla escolha e
perguntas com resposta escrita. [...] Além disso, os testes atuais,
amplamente utilizados, não são projetados para medir quão bem os alunos
aplicam seus conhecimentos a novas situações (MATTAR, 2012, p. 155156).

Por este viés, vê-se o quão complexa é a atividade de avaliação. Por vezes,
termina-se em uma encruzilhada epistemológica, pois a avaliação se depara com
um grande paradoxo: deve-se seguir com os modelos tradicionais ou abandoná-los?
Deve-se adotar uma postura revolucionária ou manter um equilíbrio entre “o velho e
o novo”? Aliás, esta é a dúvida mais cruel: como alcançar o equilíbrio?
Tais questões não possuem respostas assertivas a priori. As respostas
decorrem das experiências, da autoaprendizagem e da relação com os processos de
ensino e de aprendizagem pelo sistema EAD. A capacidade de discernimento, de
visão de mundo e de entendimento do que deve ser feito é resultado da
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interatividade e comunicação com o sistema. Organizar-se e abrir-se para as
novidades do ensino presencial ou a distância dependem da autocrítica dos atores
do sistema EAD. Dito de outro modo: temos que perguntar se os articuladores do
sistema de EAD estão prontos e preparados para as tecnologias que se apresentam
e se apresentarão nos próximos anos, como afirma Klaus Schwab (2011), ou se
ainda estão atrelados a um modo de ensinar fincado no século XIX?
Não obstante, crê-se que os primeiros passos que devem ser dados
começam pelo questionamento, pela dúvida e pelo desejo de aprender. E tais
passos só podem ser dados olhando o mundo com espanto e admiração, pois como
afirma o filósofo grego Platão, “todo conhecimento principia-se com a admiração”.
Sendo assim, crê-se que a admiração e o desejo pelo saber podem tornar as
pessoas mais capazes e mais “empoderadas”. Francis Bacon, considerado o pai da
ciência experimental, já afirmou a seguinte máxima no século XVI: “saber é poder” e
esse poder pode mudar a vida das pessoas, pois ele se dá pela educação e, neste
caso particular, pela EAD.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, vê-se que avaliar ainda permanece uma incógnita, no
sentido de que ainda não se sabe, com exatidão, quais são os procedimentos
corretos de avaliação que devem ser tomados no sistema EAD. Entretanto,
permanece a certeza de que a interação entre tutores, equipe técnica e acadêmicos
precisa ser a mais transparente possível.
Por fim, tal transparência facilitará o descobrimento das melhores formas de
ação que cada ator do sistema deve assumir, na medida em que esses atores
tomam consciência de seu lugar na aprendizagem. A otimização do tempo, a
disciplina diária ou semanal de estudos e a organização do espaço de aprendizagem
são peças-chave neste novo modo de aprendizado. O aperfeiçoamento do
conhecimento, na fase adulta ou na andragogia é algo que depende, em grande
medida, do adulto que se organiza e estuda. Espera-se diante disso que este adulto
seja capaz de pensar e agir conscientemente desse papel e que a avaliação seja
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tomada muito mais que um meio plausível de mensuração da aquisição do saber e
não como fim último do processo de aquisição do conhecimento.
REFERÊNCIAS
BARBOSA, Flávio Lecir; GOIS, Josilene Lima de. A prova como instrumento
incompleto de avaliação de aprendizagem educacional. Revista FACIMED, Cacoal,
v. 2., n. 2, p. 110-122, 2010. Disponível em: http://www.facimed.edu.br/site/revista/
Acesso em: 06 fev. 2014.
CORTELAZZO. Iolanda Bueno de Camargo. Prática Pedagógica, aprendizagem e
avaliação em EAD. Curitiba, Ibpex, 2009.
MARX, Karl. O Capital: crítica a economia política. Livro I; Tomo I. Tradução de
Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São Paulo-SP: Nova Cultural, 1996.
MATTAR, João. Tutoria e interação em educação a distância. São Paulo:
Cengage Learning, 2012.
NISKIER, Arnaldo. LDB, a nova lei da educação: tudo sobre a lei de diretrizes e
bases da educação nacional: uma visão crítica. Rio de Janeiro: Consultor, 1996.
SERAFINI, Alessandra Menezes dos Santos. A autonomia do aluno no contexto da
educação a distância. Revista Educação em Foco. Juiz de Fora, v. 17, n. 2, p. 6182, jul./out. 2012. Disponível em: http://www.ufjf.br/revistaedufoco/ Acesso em: 06
fev. 2014.
SCHWAB, Klaus. Dominando os novos desafios da vida moderna. Jornal o Estado
de S. Paulo. 10 ago. 2011. Disponível em:
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,dominando-os-novos-desafios-da-vidamoderna,756496,0.htm. Acesso em: 08 fev. 2014.

Revista Professare, ISSN 2238-9172, Caçador, v.2, n.2, p. 55-65, 2013.

