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Resumo: O presente artigo relata, de forma clara e objetiva, a experiência de um grupo 

de alunas do curso de Pós-graduação em Tecnologias da Informação Aplicadas à 

Educação (PGTIAE iNCE/UFRJ), numa primeira experiência na avaliação de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que consiste num software destinado ao 

processo de ensino-aprendizagem em educação a distância (EAD). O AVA escolhido 

para avaliação foi utilizado pelas autoras em uma disciplina do curso. A avaliação terá 

como base teórica o texto UM MODELO SISTÊMICO DE AVALIAÇÃO DE 

SOFTWARES PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO APOIO À GESTÃO DE 

EAD, de autoria Schlemmer, Saccol, Garrido (2007), considerando a perspectiva 

Tecnológica e comunicacional/social e Didático-pedagógica. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O intuito deste artigo é relatar de forma simples, a experiência do grupo na 

realização de uma atividade da disciplina Planejamento e Avaliação da Aprendizagem 

(AVAL), do Curso de Pós-graduação Tecnologias da Informação Aplicadas à Educação 

(PGTIAE), do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais 

(iNCE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde o grupo através de 

estudo de caso avaliou o AVA do iNCE, que é um software livre moodle, pela 

disciplina Aspectos tecnológicos e educacionais na montagem de treinamento a 

distância (TRAD), cursada pelas autoras durante o 2º semestre de 2011. Desta maneira, 

cabe ressaltar que o AVA do iNCE foi avaliado dentro da disciplina de TRAD. 

Para avaliação do AVA da TRAD, optamos pelos pressupostos teóricos 

metodológicos discutidos no texto UM MODELO SISTÊMICO DE AVALIAÇÃO DE 

SOFTWARES PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO APOIO À GESTÃO DE 
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EAD, de autoria de Schlemmer, Saccol e Garrido (2007), atendo-se às perspectivas 

Tecnológica e comunicacional/social e Didático-pedagógica, visando discutir a infra-

estrutura desse ambiente, com enfoque na avaliação. 

 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES 
 

Como já é de ciência, as tecnologias da informação aplicadas à educação, com 

enfoque no uso de recursos tecnológicos e computacionais no processo de ensino-

aprendizagem, consistem, hoje, em grandes aliados ao processo educacional (seja em 

âmbito acadêmico ou coorporativo), e em especial à modalidade a distância, pois, a 

partir dessas ferramentas, a EAD permite uma interação/interatividade, onde os sujeitos 

desse processo, seja professores/tutores/alunos, podem trocar mais 

informações/conhecimentos. Essa interação/interatividade possibilita o enriquecimento 

de conteúdos, a autonomia e responsabilidade do aluno, a busca pelo saber, a relação 

tutor-aluno e aluno-aluno, e o ensino-aprendizagem a partir de experiências trocadas, e 

não saberes recebidos. 

 A crescente oferta de cursos na modalidade a distância em nosso país é cada vez 

maior, entretanto, de acordo com Schlemmer, Saccol e Garrido (2007), embora com 

crescimento acentuado, nem todas as ação nessa modalidade de ensino garantem a 

qualidade e a efetividade no processo de ensino-aprendizagem. Ainda segundo os 

autores, a evasão escolar nos cursos de EAD está em torno de 30%, e as questões como 

as já mencionadas acima, se tornam cruciais para o sucesso do aluno e da própria 

modalidade.  

Daí surge a necessidade dos processos avaliativos em torno da EAD, em 

especial dos softwares de AVAs, visto que será esse espaço, o local destinado para o 

encontro do aluno com o curso, a paragem obrigatória de 

gestores/coordenadores/professores/tutores/alunos durante as “aulas”.  

E caso este espaço esteja desarrumado/poluído/bagunçado, com professores 

tutores sem interesse pelo processo de ensino-aprendizagem, com conteúdos pouco 

estimulantes/truncados/mal explicados/trabalhados de forma tradicional/deixando 

dúvidas nos alunos, existe um risco (mais possível) para a evasão, já que para alguns 

alunos, esses fatores podem se configurar em fatores de desmotivação/desestímulo. 

Tais afirmativas são corroboradas por Schlemmer, Saccol e Garrido (2007): 
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“(...) um elemento importante é a plataforma de software na qual se 
baseiam as práticas de EaD, os chamados Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVAs). Por meio dessas ferramentas é que se 
disponibilizam os canais de interação, de acesso a conteúdo e o apoio 
prestado aos aprendizes em EaD.” p. 78. 

Neste pressuposto teórico metodológico de educação, não há mais lugar para a 

educação tradicional, visto que a concepção de EAD que julgamos coerente, está mais 

voltada para o cognitivismo – do construtivismo de Piaget (experiência trazida pelo 

sujeito) e do interacionismo de Vygotsky, que ressalta a importância da interação social 

do indivíduo para o desenvolvimento cognitivo, e para o início do processo de 

aprendizagem.  Assim como, para o paradigma da complexidade, conforme podemos 

verificar a seguir: 

“Considerando-se o paradigma da Complexidade, a visão que se tem de 
Educação a Distância (e que fundamenta o modelo de avaliação de AVAs 
que será apresentado na seqüência) é de ela consiste no uso de diferentes 
tecnologias, incluindo as tecnologias da internet, para possibilitar soluções 
de aprendizagem que vão além dos paradigmas tradicionais de treinamento, 
de estímulo-resposta, representados pela concepção empirista e expressos 
pelo fornecimento de treinamento e instrução como o CBT (Computer 
Based Training), o WBI (WebBased Instruction) e o WBT (Web Based 
Training).” Schlemmer, Saccol e Garrido (2007), p. 79. 

Desta maneira, ainda segundo os autores, uma EAD eficaz e de qualidade, 

deverá propiciar uma interação/interatividade constante entre os “(...) sujeitos, as 

tecnologias e a informação, uma vez que se insere em um novo contexto de 

aprendizagem, com diferentes meios, metodologias, potencializando novos processos 

cognitivos.” 

Em consonância com o exposto, e de acordo com Moura, Azevedo e Mehlecke, 

a aprendizagem na EAD deve acontecer de forma cooperativa (sendo importante e 

necessária a participação de todos os atores envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem, como um grupo), colaborativa (que as contribuições individuais 

ocorram, como no caso de nossos fóruns, onde cada um expressa seus posicionamentos 

e entendimentos) e interativa (onde a partir das participações e contribuições individuais 

dos sujeitos, aconteça a construção de novos conhecimentos, e a aprendizagem seja 

significativa, por meio da reflexão, não da memorização). 

Assim, não se pode pensar em EAD transferindo o modelo de ensino da 

modalidade presencial para a modalidade a distância, essa exige toda uma adequação e 

especificidades características. 
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De acordo com Schlemmer, Saccol e Garrido (2007), ao utilizarmos as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na educação, é imprescindível 

definirmos as concepções que fundamentam seu desenvolvimento, e ter a clareza “(...) 

das suas possibilidades e potencialidades, pois no uso que faremos delas estará 

explicitada a compreensão que temos do processo educativo num espaço que inclui 

essas tecnologias.” 

 

3. METODOLOGIA 
 
Como já mencionado, para a avaliação do AVA da TRAD, utilizamos o modelo 

de avaliação proposto por Schlemmer, Saccol e Garrido (2007), que foi concebido tendo 

por base o modelo interacionista/construtivista sistêmico, proposto por Schlemmer e 

Fagundes (2001) e Schlemmer (2002) apud Schlemmer, Saccol e Garrido (2007). 

O modelo sistêmico de avaliação sugerido pelos autores, teve por base o 

paradigma da complexidade, e as alterações propostas a partir do modelo de Schlemmer 

e Fagundes (2001) e Schlemmer (2002), ocorreram a fim de torná-lo aplicável “(...) a 

uma situação real de avaliação de AVAs, realizada no contexto de uma equipe 

interdisciplinar composta de educadores, gestores e profissionais da área de 

Informática.”, e não por questões e profissionais isolados, mas visando uma avaliação 

de forma interdisciplinar. 

Esse modelo de avaliação define como critérios três perspectivas: 

� Perspectiva Tecnológica e comunicacional/social; 

� Perspectiva Didático-pedagógica; 

� Perspectiva de Gestão (Geral). 

Em cada uma dessas perspectivas, existem aspectos que as compõem, e as 

perspectivas Tecnológica e comunicacional/social e Gestão (Geral) possuem variáveis 

dentro dos aspectos. 

Como já informado, para esse estudo, utilizamos duas dessas perspectivas: a 

Tecnológica e comunicacional/social e a Didático-pedagógica. 

 

 A Perspectiva Tecnológica e comunicacional/social está composta pelos 

seguintes aspectos: 

� FERRAMENTAS DE AUTORIA (PROFESSOR, TUTOR E/OU 
ESTUDANTE)  
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� FERRAMENTAS DE TRABALHO INDIVIDUAL 
 

� FERRAMENTAS DE TRABALHO COLETIVO 
 

� FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO SÍNCRONA 
 

� FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO ASSÍNCRONA 
 

� FERRAMENTAS DE AJUDA E SUPORTE 
 

� AVALIAÇÃO GERAL DE ADEQUAÇÃO E USABILIDADE 
 

 A Perspectiva Didático-pedagógica está composta por:   

� FOCO DO SISTEMA 

� VISÃO SOBRE O ALUNO 

� VISÃO SOBRE O PROFESSOR 

� AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

� METODOLOGIA 

� AVALIAÇÃO 

� AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO 

� APRENDIZAGEM AUTÔNOMA 

� REFLEXÃO  

� AUTORIA COLETIVA DE AVALIAÇÕES 

� AUTO-AVALIAÇÃO 

� AVALIAÇÃO EM GRUPO 

� AVALIAÇÃO PELO PROFESSOR/ORIENTADOR 

� AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE 

� FERRAMENTA DE CRIAÇÃO DE TESTES E PROVAS 

� FERRAMENTA DE REGISTRO FORMAL DE AVALIAÇÕES 

� FERRAMENTA DE REGISTRO DE FREQÜÊNCIA 

� HISTÓRICO QUALITATIVO 

� HISTÓRICO QUANTITATIVO 

� PERSONALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cabe ressaltar, que na análise avaliativa do AVA da TRAD, acessamos a 

plataforma da disciplina enquanto usuário aluno, o que de certa forma limitou nossa 

visão geral para avaliação dos aspectos supracitados, visto que alguns aspectos 
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avaliativos estão relacionados a um acesso mais amplo do que o permitido para alunos, 

como por exemplo, o de administrador do AVA, coordenador do curso/disciplina e 

professor. 

Assim, optamos por realizar uma avaliação global desse ambiente, a partir das 

perspectivas e aspectos já mencionados, tendo por base a sistematização da avaliação 

por meio de uma tabela, que foi adaptada da escala para registro da avaliação das variáveis 

do modelo, de autoria de Schlemmer, Saccol e Garrido (2007). 

A seguir, apresentamos a tabela utilizada nesse estudo: 

 

Nome da perspectiva 

Aspectos 

Variável Escala Observação 

 

Cabe ressaltar, que a escala utilizada compreende a mesma utilizada pelos 

autores Schlemmer, Saccol e Garrido (2007), onde o 1 corresponde a SIM, o 2 

corresponde a NÃO e o 3 corresponde a EM PARTE. Também foi disponibilizada 

uma parte para observações, onde incluímos as nossas considerações sobre cada 

variável. 

 

4. AVALIAÇÃO do AVA da TRAD, segundo a perspectiva Tecnológica e 
comunicacional/social 

 

Para Schlemmer, Saccol e Garrido (2007), a perspectiva Tecnológica e 

comunicacional/social está baseada na perspectiva de construção social da tecnologia, 

pois “(...) não é possível separar totalmente os elementos sociais dos tecnológicos, uma 

vez que toda tecnologia é uma construção social (BJIKER, 2001)”. 

 

Avaliação do AVA sob a perspectiva Tecnológica e comunicacional/social 

FERRAMENTAS DE AUTORIA (PROFESSOR, TUTOR E/OU ESTUDANTE)  

Variável Escala Observação 

Criação de páginas web  NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
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ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

Marcadores (bookmarks) 2 Não permite o armazenamento de 
endereços eletrônicos de páginas web 
de interesse individual e coletivo, 
como se fosse um favoritos. 

Biblioteca Online  NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

Recurso de trabalho off-line e 

sincronização 
2 Não foi verificada a possibilidade da 

atividade do aluno ser executada de 
maneira off-line, para posteriormente 
sincronizar a tarefa pronta para dentro 
do ambiente, de forma dinâmica. 

 

 

Avaliação do AVA sob a perspectiva Tecnológica e comunicacional/social 

FERRAMENTAS DE TRABALHO INDIVIDUAL  

Variável Escala Observação 

Apresentação 1 A plataforma permitiu o 
gerenciamento de informações de 
apresentação do usuário; a inserção de 
fotos dos participantes; a visualização 
da imagem do usuário em chats, 
fóruns, e em todos os outros espaços 
de interação.  

A plataforma possibilita a 
criação/edição/exclusão dos dados do 
usuário, constituindo o perfil do aluno, 
cujas informações servirão para 
aproximar o grupo envolvido no 
processo, sejam tutores ou alunos. 

Diário de Aprendizagem 2 Enquanto Usuário aluno, o AVA não 
permitiu a disponibilização dos 
registros dos alunos como num diário 
de aprendizagem. 

Agenda e calendário individual 2 Não houve no AVA, a possibilidade de 
criação de banco de arquivos 
individuais. 

Banco de arquivos individuais 2 Não houve ferramenta disponível para 
criação de arquivos individuais.  
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Bloco de notas 2 Não houve disponibilização de 
ferramenta para a criação de bloco de 
notas para anotações pessoais. 

 

 

Avaliação do AVA sob a perspectiva Tecnológica e comunicacional/social 

FERRAMENTAS DE TRABALHO COLETIVO 

Variável Escala Observação 

Criação e gestão de comunidades  

 

NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

Bancos de arquivos coletivos  NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

Construção coletiva de texto 1 O ambiente virtual de aprendizagem 
possibilitou a construção coletiva de 
texto para elaboração de atividades 
propostas pela disciplina. 

Banco de projetos 3 O AVA permitiu, em parte, a gerência 
dos projetos de aprendizagem, pois 
não possibilitou o desenvolvimento de 
projetos entre participantes de 
diferentes comunidades. 

Banco de desafios/problemas/casos 2 Não houve ferramenta disponível para 
resolução de desafios/casos/problemas. 

Oficinas 2 Não existiram oficinas para subsidiar o 
desenvolvimento de projetos de 
aprendizagem. 

Trabalho de campo 2 O ambiente não permitiu o 
gerenciamento de registros de 
atividades extraclasse. 

Ferramentas de busca externa 2 Não houve permissão para pesquisar e 
consultar páginas da internet externas 
ao sistema. 

Ferramentas de busca interna 1 A plataforma permitiu pesquisar e 
consultar páginas e arquivos 
específicos dentro do ambiente, a 
partir de palavras-chave. 
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Compilador de textos 3 O AVA gerou em forma de texto 
único, apenas mensagens do chat. 

Agenda e calendário coletivo 2 Não houve ferramenta disponível para 
inserir, visualizar, editar, excluir 
compromissos coletivos. 

Fale conosco 3 O ambiente possibilitou apenas o 
envio de mensagens para a ouvidoria 
da instituição. 

FAQ 1 Não houve disponibilidade sobre 
questões e respostas sobre o sistema da 
plataforma utilizada. 

 

 

Avaliação do AVA sob a perspectiva Tecnológica e comunicacional/social 

FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO SÍNCRONA  

Variável Escala Observação 

Whiteboard (quadro branco) 2 Não houve construção coletiva de 
atividade por meio da ferramenta 
Whiteboard. 

Chat 1 A ferramenta Chat foi utilizada num 
dia pré-estabelecido. A docente optou 
por frases curtas, administrando o 
tempo para resposta de cada 
participante, a fim de que todos 
experimentassem a ferramenta.  

Chat com voz 2 Não ocorreu comunicação por meio da 
ferramenta em questão. 

Videoconferência. 1 A videoconferência ficou a cargo de 
um grupo de alunos formado na 
disciplina TRAD, onde a professora e 
alguns colegas da turma ficaram como 
expectadores. Os alunos tiveram que 
ministrar uma aula nessa ferramenta. 
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 Avaliação do AVA sob a perspectiva Tecnológica e comunicacional/social 

FERRAMENTAS DE INTERAÇÃO ASSÍNCRONA  

Variável Escala Observação 

Correio ou e-mail interno 2 Não possibilitou a utilização do correio 
eletrônico do AVA. Essa ferramenta 
não está disponível. 

Lista de discussão 2  

Fóruns de discussão 1 O fórum de discussão foi a ferramenta 
mais utilizada, tendo sido empregada 
para explicar atividades, esclarecer 
dúvidas, postagem das colaborações 
dos alunos sobre determinados 
assuntos. Foi notório o fato de que nem 
sempre todos os alunos participavam 
das discussões. E dentre os que 
registraram suas concepções, muitas 
vezes as visões eram parecidas, o que 
resultava numa gama de informações 
com o mesmo enfoque. 

Provavelmente esse fato ocorre, pois 
existe a obrigatoriedade de todos os 
alunos contribuírem com postagem, 
mesmo que não se tenha algo novo a 
acrescentar. 

Mural 2 O usuário aluno não tinha permissão 
para gerenciar/editar/excluir 
informações, notícias e avisos sobre a 
disciplina. 

Glossário 2 Não apresentou essa ferramenta 

Cafezinho virtual 1 No AVA foi disponibilizado um fórum 
para um papo informal 

Troca de arquivos 3 O único espaço utilizado para 
disponibilização de arquivos era pelos 
fóruns, e normalmente para entrega de 
trabalhos. Por algumas vezes, 
conforme as discussões, alunos 
disponibilizavam arquivos para o 
grupo de alunos da disciplina. 
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Avaliação do AVA sob a perspectiva Tecnológica e comunicacional/social 

FERRAMENTAS DE AJUDA E SUPORTE 

Variável Escala Observação 

Especificações técnicas 2 Falta a indicação da configuração de hardware 
e software necessária para o uso do sistema no 
computador do usuário 

Manual 2 Oferece apenas informações para ambientação 
na plataforma 

Ferramenta de ajuda 2 Falta uma ferramenta de ajuda. A professora 
criou um fórum para esclarecer as dúvidas dos 
alunos, apenas do âmbito acadêmico 

Suporte técnico 2 Falta ferramenta para pedido de ajuda via 
plataforma, não tendo um suporte técnico on-
line. Da mesma forma, não foi verificado 
espaço com informações para contato.  

Para eventuais problemas de conexão e acesso, 
o contato dos alunos para a solução de 
problemas técnicos era a própria professora. O 
que tornava esse processo mais lento. Alunos 
que encontraram problemas para acessar a 
plataforma, tiveram que expor a questão para a 
professora. Outra problemática estava 
relacionada a senha de acesso, que deveria ser 
mais elaborada, composta por caracteres, 
maiúsculos e minúsculos, o que acabou 
dificultando o acesso, pois alguns alunos 
colocavam a senha e a esqueciam, 
necessitando de auxílio para recuperá-la. 

Gerenciamento de Usuários 1 Existe essa possibilidade para o administrador 
do AVA na disciplina. 

Entretanto, em se tratando de usuário aluno, 
esse só tem acesso a sua conta, e o único 
espaço para edição é no Perfil 

Ferramentas de autenticação 1 Oferece autenticação dos usuários na 
plataforma, de uma forma que aparenta ser 
segura 

Criação de perfis de acesso para 
usuários 

1 Geralmente o administrador do AVA na 
disciplina tem a possibilita da criação de perfis 
de acesso para os diferentes usuários (alunos, 
professores, 
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coordenadores, visitantes). 

Cabe considerar que essa função não está 
habilitada para alunos 

Armazenamento e visualização dos 
dados dos usuários 

1 Permite visualizar os dados pessoais incluídos 
pelos usuários. 

Possibilidade de recursos para 
pessoas com necessidades especiais 

2 O AVA não apresenta acessibilidade para 
usuários com necessidades especiais 

Avaliação do sistema 2 Faltam ferramentas que permitam a realização 
de avaliação no sistema, considerando que o 
AVA foi avaliado na condição de usuário 
aluno. 

Ferramenta de gerenciamento do 
conteúdo de um curso 

 NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

Ferramenta para reaproveitamento 
de conteúdos 

 NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

Adaptabilidade do conteúdo  NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

Auto-organização 3 Não permite a criação de espaço ou 
combinação e utilização de ferramentas para 
organização dos alunos em grupo, fora do 
campo de ação do professor. Os alunos tinham 
acesso para a criação de tópicos em fóruns já 
abertos pela professor, e em alguns casos a 
própria professora abriu os espaços do grupo, 
mas em todos, a referida docente tinha acesso. 

Até mesmo quando os grupos tiveram que 
trabalhar em conjunto, foi sugerido a 
utilização do Google docs., e a professora 
pediu para ser inserida, com status de ouvinte, 
acompanhando a realização da tarefa. 

Ferramentas de design instrucional  NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  
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Avaliação do AVA sob a perspectiva Tecnológica e comunicacional/social 

AVALIAÇÃO GERAL DE ADEQUAÇÃO E USABILIDADE   

Variável Escala Observação 

Adequação 1 A plataforma é adequada para apoiar a 
relação de ensino-aprendizagem, onde 
o aluno consegue facilmente visualizar 
e utilizar os materiais postados pela 
professora, como textos, orientações 
para as atividades. Sendo adequado 
para apoiar a realização das atividades 
à distância. 
 
Cabe ressaltar que esse AVA também 
possibilita atividades bimodais 
(atividades presenciais e a distância), 
sendo essa uma das características da 
disciplina, ofertada tanto em momento 
presenciais quanto à distância.  

Facilidade de uso 1 O AVA é de fácil manuseio, e 
possibilita ao aluno a organização 
espacial necessária para o aprender e o 
utilizar. Mas, como toda ferramenta, o 
aluno não consegue permissão para 
utilizar todos os recursos disponíveis, 
apenas os que são permitidos pela 
professora, que compartilha somente o 
que considera necessário para 
aprendizagem dos discentes.  

Personalização 2 O usuário aluno não pode editar o seu 
ambiente de aprendizagem, pois, 
geralmente os AVAs tem um 
layout/design de acordo com a 
instituição. E se cada usuário 
(professor/tutor/aluno) pudesse realizar 
tais alterações, o ambiente da 
instituição perderia as características 
que lhes são peculiares.  
Apesar de ter sido constituído tendo 
por base o software livre educacional 
moodle, não disponibiliza essa função 
para todos os usuários (provavelmente 
está disponível apenas para os 
desenvolvedores do espaço), até 
mesmo por conta da necessária 
organização das atividades propostas.  
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Rapidez 1 Em geral, o acesso ao AVA e as 
páginas não são demoradas 

Avaliação Geral das ferramentas de 
interação/comunicação 

3 O ambiente possui algumas 
ferramentas de comunicação 
acopladas, tais como: chats, fóruns, 
painel de opiniões e guia de estudos 
Através de alguns desses, foram 
postados os conteúdos da disciplina. 
 
Mas não possibilita a ação, produção e 
recebimento de feedback (pelo aluno) 
das atividades realizadas e nem dos 
objetivos preestabelecidos pela 
docente. 
 
Normalmente, as atividades realizadas 
pelos alunos, bem como as 
considerações nos fóruns, estavam 
acessíveis a todos. 

Robustez 1  

 

 

4.1 Representação gráfica do AVA da TRAD, segundo a perspectiva 
Tecnológica e comunicacional/social 
 

A seguir, apresentamos os gráficos resultantes da avaliação do AVA da TRAD, 

conforme os aspectos e as variáveis da perspectiva Tecnológica e 

comunicacional/social. 
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5. AVALIAÇÃO do AVA da TRAD, segundo a perspectiva Didático-
pedagógico. 

 
De acordo com Schlemmer, Saccol e Garrido (2007), a perspectiva Didático-

pedagógica “(...) analisa as questões epistemológicas e os paradigmas educacionais 

que fundamentam a criação de um AVA (...)”, só que numa linguagem mais simplificada 

do que o modelo proposto por Schlemmer e Fagundes (2001) e Schlemmer (2002), 

buscando possibilitar a equipe interdisciplinar de avaliadores – que agora é composta 

por diferentes sujeitos do processo de ensino-aprendizagem – a identificação, de uma 

forma clara, dos diversos elementos didático-pedagógicos, que inclui a avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Avaliação do AVA sob a perspectiva Didático-Pedagógica 

Aspecto Escala Observação 

Foco do sistema 3 De fato, o AVA gira em torno dos 
objetivos para o ensino-aprendizagem, 
para a construção do conhecimento, 
tendo por base a 
cooperação/colaboração/interação, 
buscando a autonomia do aluno, que é, 
por essa perspectiva, o maior 
interessado no desenvolvimento de 
competências e habilidades, de acordo 
com seu próprio 
ritmo de aprendizagem. 

Entretanto, o aluno estará sempre sob 
as rédeas do professor/tutor, tendo que 
acatar as atividades propostas por esse, 
restando, em muitas casos, apenas 
cumpri-la. Muitas vezes, as atividades 
passadas não são interessantes aos 
alunos. 

Visão sobre o aluno 1 O discente precisa ser autônomo, criar 
sua própria abordagem de participação 
e colaboração, desenvolver técnicas de 
estudo para se agrupar e agregar 
valores dentro do grupo. 

Visão sobre o professor 1 É relevante citar, que a professora, 
mostrou-se motivada em sua prática, 
procurando em todos os momentos, 
contagiar, atrair, provocar (num 
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sentido positivo da questão) os alunos, 
além de estimular e estar próxima de 
seus discentes. 

Ambiente de aprendizagem 1 Por intermédio de ferramentas 
acopladas à plataforma, é possível a 
interação entre professor-aluno, aluno-
aluno. Aspecto esse que se destaca 
como facilitador na troca de ideias, 
conhecimentos e experiência. 

Metodologia 3 O AVA até disponibiliza os recursos 
tecnológicos para que o processo de 
ensino-aprendizagem aconteça, mas o 
diferenciador aqui será o professor, 
juntamente com os alunos. Sendo que 
caberá ao professor (o responsável 
pelo andamento da disciplina no 
ambiente) gerir esse processo 

Avaliação   
NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

O sistema disponibiliza espaço para 
trabalhar com o aluno questões como a 
resolução de problemas, estudos de 
casos, mas isso será influenciado pela 
metodologia que o professor irá 
utilizar para abordar os conteúdos 
juntos aos alunos. 

Aquisição de conhecimento 3 Por ser utilizada on-line, esta é uma 
ferramenta acessível em qualquer lugar 
e em qualquer horário, de acordo com 
a disponibilidade de cada aluno. O que 
possibilita uma maior adequação ao 
aluno, conforme sua disponibilidade 
de tempo. Por outro lado, esse deverá 
cumprir as atividades, conforme o 
estipulado nos calendários. 

Aprendizagem autônoma 1 Na aprendizagem autônoma, o aluno 
além de ser o maior responsável pela 
aquisição e construção do seu próprio 
conhecimento, é também participante 
do processo de ensino-aprendizagem 
dos sujeitos envolvidos nesse 
processo. 

A AVA também possibilitou a troca de 
informação entre os participantes da 
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disciplina, e por vezes, os próprios 
alunos foram os criadores de fóruns de 
discussão. 

Reflexão  3 Não houve uma efetiva realização do 
feedback das ações dos alunos e dos 
objetivos proposto pela professora. 

Autoria coletiva de avaliações 2 Não foram identificadas ferramentas 
destinadas a definir coletivamente, 
inserir, consultar, alterar e excluir 
modalidades, instrumentos e critérios 
de avaliação. 

Em uma atividade, os alunos deveriam 
avaliar as tarefas realizadas pelo 
grupo, mas com critérios definidos 
pela professora. 

Auto-avaliação 3 No AVA não identificamos um 
registro sobre o processo de 
aprendizagem individual. 

Não era uma prática, a realização por 
parte da professora de comentários 
sobre cada um dos alunos. Sabemos 
que a professora foi construindo um 
portfólio para cada participante, porém 
esse não foi divulgado durante a 
realização da disciplina, o que em 
parte, prejudica o aluno em seu 
processo de construção/aquisição de 
conhecimentos. Pois considerações 
sobre suas práticas, acabam sendo 
primordiais para uma reestruturação de 
atitudes, práticas, pensamentos. 

No fórum havia a possibilidade do 
aluno fazer nova consideração em 
cima do que o professor comentou 
sobre suas colocações.  

Avaliação em grupo 3 Da mesma forma que a variável de 
auto-avaliação, não identificamos um 
registro sobre o processo de 
aprendizagem em grupo.  

Os grupos disponibilizavam suas 
tarefas em fóruns específicos, mas 
esses, não receberam comentários por 
parte da professora. 

Isso permitia que cada grupo 
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conseguisse ter acesso a todos os 
trabalhos das disciplinas, 
possibilitando a troca de 
informações/conhecimentos entre os 
demais grupos e alunos. 

Avaliação pelo professor/orientador  NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

 

Avaliação da comunidade 3 Para uma avaliação voltada para a 
comunidade, o Ava é uma excelente 
ferramenta, cujos usuários podem ter 
acesso aos conteúdos disponibilizados 
na plataforma. Porém enquanto 
usuário aluno, não conseguimos 
visualizar as tarefas de forma 
individual, mas no contexto das 
atividades onde as mesmas estão 
inseridas. 

Ferramenta de criação de testes e 
provas 

 NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

 

Ferramenta de registro formal de 
avaliações 

 NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

 

Ferramenta de registro de 
freqüência 

 NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO  

O professor possui o controle dos 
acessos no AVA, que permite a 
disponibilização de relatórios das 
entregas de atividades por aluno, 
contendo dia e hora, informando ainda 
as visitas do aluno na plataforma, que 
ação executou, bem como o tempo em 
que permaneceu logado.  

Histórico qualitativo 3 NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO 

Como já mencionado, os usuários tem 
acesso as atividades que foram 
postadas pelos colegas, quando essas 
estão disponibilizadas em fóruns. 



22 

 

Histórico quantitativo  NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO 

Somente o professor acessa aos dados 
estatísticos das avaliações, os alunos 
só possuem acesso as considerações 
finais postadas pelo professor. 

Personalização de relatórios de 
avaliação 

 NÃO PERMITE A AVALIAÇÃO 
ENQUANTO USUÁRIO ALUNO 

 

 

 
5.1 Representação gráfica do AVA da TRAD, segundo a perspectiva 
Didático-pedagógica 
 

A seguir, apresentamos o gráfico resultante da avaliação do AVA da TRAD, 

conforme os aspectos da perspectiva Didático-pedagógica. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mediante o estudo, é evidente que o AVA do iNCE da disciplina de TRAD, 

necessita de ajustes, de uma maior disponibilização de ferramentas, que ainda não 

fazem parte de seus recursos tecnológicos, tais como: correio eletrônico, algumas 

ferramentas de uso individual e coletivo, de ajuda e suporte, entre outras. 

De fato, esse AVA é um ambiente funcional, pronto para ser reutilizado, 

entretanto, certos ajustes o tornará uma plataforma mais completa, o que 

consequentemente irá permitir uma maior possibilidade de sucesso dos alunos, da 

disciplina, do curso, de uma forma geral.  

Ressaltando que a intenção metodológica do docente para a disciplina, também 

influenciará diretamente na disponibilização (ou não) das ferramentas tecnológicos num 

AVA. 

Através desse estudo, diagnosticamos que alguns recursos tecnológicos 

poderiam ser utilizados como facilitador para o processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, as ferramentas que estão lá disponibilizadas foram de grande relevância para a 

construção de nossos conhecimentos. 

Os conteúdos forma disponibilizados de maneira clara, organizada e objetiva, 

não incidindo dúvidas no aluno. A professora, em praticamente todas as atividades, 

abriu um fórum para as eventuais dúvidas durante a realização das tarefas, o que 

facilitou muito a execução das mesmas. 

Outro aspecto que não podemos deixar de destacar, que por ser essa disciplina 

ofertada num modelo bimodal, a professora responsável pela disciplina ora exercia o 

papel de professora, modalidade presencial, ora de professora tutora, modalidade à 

distância, o que exigiu uma carga horária maior de trabalho. E soube conduzir de 

maneira satisfatória os alunos nesse processo, com as competências exigidas para o 

exercício desses papéis, o que acabou minimizando a distância dos momentos de EAD, 

incentivando, encorajando, construindo os devidos vínculos afetivos com os alunos. 

Esse estudo não consiste num fim, mas no início de um estudo mais aprofundado 

sobre o processo de avaliação em educação a distância, não só de AVAs, mas de todos 

os processos e etapas que constituem essa rede de informações, conhecimentos, 

tecnologias, sujeitos, situações educacionais, dessa crescente e promissora modalidade 

de ensino. 
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