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RESUMO 

  

Cada vez mais, há uma ampliação do ensino de massa no Brasil, onde professores 

enfrentam o desafio de ministrar disciplinas para turmas que excedem uma centena 

de alunos. Turmas muito grandes acabam criando uma impossibilidade de um contato 

mais próximo entre professores e estudantes (seja na modalidade à distância quanto 

na presencial), tornando-se cada vez mais premente uma busca alternativas 

pedagógicas que auxiliem o estudante em seu processo de aprendizagem sem onerar 

em demasia o tempo do docente dedicado a esses cursos de massa. A partir de um 

novo método de avaliação idealizado pela coordenação da disciplina de Introdução a 

Ciências Física I do CEDERJ, um conjunto de análises quantitativas foi realizado para 

comprovar a eficácia dessas avaliações. A avaliação permite ao aluno, não apenas 

verificar suas lacunas de aprendizado em “tempo real”, mas também confere a 

oportunidade de aprender com seus erros sem ter sua nota prejudicada. Os dados 

coletados (tempo de realização de prova, notas, quantidade de alunos, notas de 

avaliações de outros períodos, entre outros) serviram como base para estudar e 

comparar o resultado destes alunos sob diversas perspectivas, tentando entender 

também em quais circunstâncias os alunos obtiveram um melhor aproveitamento do 

curso. Além disso, foi realizada uma pesquisa de opinião com os alunos sobre a 

disciplina que haviam cursado, buscando entender como os alunos se sentiram 

durante o curso, visto que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia. Os resultados 

indicam um maior índice de aprovação e uma maior satisfação dos alunos com todo 

o processo. 

Palavras-chave:  EaD, metodologia de avaliação, acompanhamento discente. 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 ABSTRACT 

 

There is an increasing expansion of mass education in Brazil, where teachers face the 

challenge of teaching subjects in classes that often exceed a hundred students. Very 

large classes end up creating the impossibility of a closer contact between teachers 

and students (either in distance or traditional education), making it increasingly urgent 

to search for pedagogical alternatives that help the student in his learning process 

without burdening on too much time for the teacher dedicated to these mass courses. 

Based on a new evaluation method devised by the coordinators of CEDERJ’s 

Introduction to Physical Sciences I course, a set of quantitative analysis was carried 

out to prove its effectiveness. The assessment allows the student not only to check his 

learning gaps in real time, but also gives the opportunity to learn from their mistakes 

without having a negative impact on their grades. The data collected (time taken for 

the exam, grades, number of students, assessment scores from other periods, among 

others) served as a basis for studying and comparing the results of these students from 

different perspectives, while also trying to understand under what circumstances the 

students had a better performance during the course. In addition, an opinion poll was 

carried out with the students regarding these evaluations and their role during the 

learning process, seeking to understand how the students felt during the course, since 

the year 2020 was marked by the pandemic. The results indicate a higher approval 

rate and greater student satisfaction with the evaluation process. 

Keywords:  Distance learning, assessment methodologies, student tracking. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O modelo avaliativo mais utilizado atualmente ainda é o tradicional, que se 

repete nas instituições de ensino a vários séculos. Nele, o estudante recebe um 

questionário impresso em papel e precisa desenvolver o raciocínio sobre aquelas 

questões em um trecho específico da folha que recebeu do professor. Todos os alunos 

sentam-se em fileira e devem ficar atentos somente a sua avaliação, atribuindo ao 

professor a fiscalização para que não haja troca de informações entre os alunos. 

No ano de 2020, com a pandemia da Covid-19, foi preciso repensar totalmente 

o modelo educacional, por consequência do isolamento social. Principalmente, como 

seriam avaliados estes alunos distantes da instituição de ensino. Assim, tornou-se 

obrigatório o alinhamento entre educação e tecnologia. 

Novos métodos de avaliação foram criados, e, métodos que já estavam em 

desenvolvimento puderam ser postos em prática. Como é o caso do método avaliativo 

proposto pela coordenação do curso de Introdução a Ciências Físicas 1 (ICFI) do 

Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), que será o 

foco da análise deste trabalho. 

Irei então, elaborar uma linha temporal para contextualizar a aplicação deste 

método inovador de avaliação. 

 

1.1 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

Como pode ser observado na obra de Manacorda (2006), os primeiros 

registros do processo de ensino-aprendizagem são encontrados no lugar que é 

considerado o berço da civilização, o Egito. Os responsáveis pela educação infantil 

eram os próprios pais, que não ensinavam a ler e a escrever, o foco era a 

aprendizagem das atividades laborais com um treinamento por repetição e imitação 

dos mestres. Essa prática é repetida até o surgimento do pensamento filosófico grego. 

Na Grécia Antiga, por possuir uma localização geográfica favorável, do ponto 

de vista comercial, e ser sustentada por suas colônias, segundo Gidotti (2003), surge 

a necessidade de aprimorar os conhecimentos sobre a política e a guerra. É evidente 

que a educação se torna exclusiva às classes governantes e com foco na oratória, 

pois bons oradores eram considerados homens educados.    
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A prática de ensino era feita através da repetição de exercícios, aumentando 

sua dificuldade gradativamente até que atos complexos consigam ser realizados pelo 

aluno como um hábito. Estudos de textos de disciplinas como gramática, história, 

geografia e ciências naturais e filosóficas eram focados exclusivamente na 

memorização (SEDUC, 2020). 

Esta forma de ensino, por meio da repetição exaustiva, deixava de lado a real 

compreensão do que estava sendo ensinado. Ou seja, não existia a reflexão sobre o 

conteúdo e o pensamento crítico não era valorizado, tendo um impacto negativo na 

aprendizagem. Pois, como as avaliações eram feitas através de perguntas, tanto da 

forma escrita quanto da forma oral, o desempenho dependia somente do que era 

decorado, exaltando os alunos que possuíam uma melhor capacidade de 

memorização. No entanto, os filósofos que mais contribuíram com avanços 

pedagógicos significativos foram aqueles que davam maior importância para a 

compreensão e reflexão. 

De acordo com a análise de cunho sociológica, feita por Manacorda (2006), e 

filosófica, por Gidotti (2003), observamos que diversas teorias acerca do processo de 

ensino-aprendizagem foram formuladas e junto a elas a evolução da própria escola. 

No século XVI, o modelo de escola como o conhecemos atualmente, é formado. Uma 

escola composta por salas de aula onde um professor fica à disposição de vários 

alunos simultaneamente, expondo o conteúdo de modo oral. Essas aulas eram 

completamente expositivas, onde eram recitados trechos de livros que os estudantes 

memorizem. 

Mas somente com a chegada do iluminismo o acesso à escola se 

democratizou. Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, fruto 

da revolução francesa, partes da sociedade que antes eram deixadas de lado agora 

ganham o status de cidadãos, assim, tendo direito a educação básica. Essa mudança 

não aconteceu de imediato, inicialmente o acesso à educação era concentrado na 

nobreza e no clero. Mas gradativamente percebemos um esforço em direção à 

democratização do ensino. 

Com a revolução industrial, iniciada em 1760, grandes mudanças na 

sociedade como um todo puderam ser observadas. A partir desse momento, trabalhos 

que antes eram feitos artesanalmente são substituídos pela produção em massa de 

fábricas especializadas, surgindo uma demanda de mão de obra qualificada. Criou-se 

então, uma necessidade de educar as camadas sociais mais baixas. Os alunos 
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passam a ser colocados em fileiras nas salas de aula e a similaridade com uma fábrica 

começa a ser observada nas instituições de ensino. 

Esse modelo de escola é reproduzido até hoje, onde o professor, à frente da 

sala, expõe o conteúdo e os alunos o assistem passivamente. Esta prática de ensino 

é baseada na teoria do filósofo Comenius (1592-1670), de acordo com (SEDUC, 

2020), em que o conteúdo precisa ser exposto pelo tutor. Então, se apresenta uma 

correlação com o dia a dia e/ou com fenômenos da natureza, colocando 

primeiramente os princípios básicos, que serão aprofundados e detalhados 

progressivamente em aulas futuras.  

Porém, no Brasil a partir da década de 1990, houve um movimento 

significativo na área de pesquisa sobre o ensino. Que em sua maioria, é norteada 

pelos trabalhos de Freire e Vigotski (GEHLEN et al, 2008). Uma movimentação contra 

ao ensino bancário1, muito reproduzida nas escolas do Brasil, em direção ao ensino 

libertador², começa a ser formulada. Com o foco no aluno, o professor assume o papel 

de mediador trazendo o tema a ser problematizado e discutido com seus estudantes, 

provocando o pensamento crítico e o conhecimento de sua realidade.  

A intensificação da pesquisa na área resulta no surgimento de diversas 

ferramentas para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Consequentemente, 

uma parte desses pesquisadores aproveitam o avanço da tecnologia e a utilizam em 

seus projetos. Como, por exemplo, no uso de: simulações computacionais para o 

ensino de eletricidade, elaborado por Macêdo, Dickman e Andrade (2012); 

smartphone para estudar o consumo de energia elétrica, por Tomazi, Costa e 

Camargo (2018) e Geogebra para o ensino de trigonometria, no trabalho de Azevedo 

e Alves (2019). 

Os benefícios da utilização da tecnologia moderna na educação não são 

exclusivos a essas ferramentas específicas de ensino citadas acima. Ferramentas 

digitais e o uso da internet tem um potencial gigante na modalidade de Ensino a 

Distância (EaD), como as plataformas digitais utilizadas nas instituições de ensino à 

distância, que serão abordadadas ainda neste capítulo. 

 

 

 
1
 Ensino bancário é um termo utilizado por Paulo Freire que rotula o método de ensino tradicional, expositivo. 

² Ensino libertador é o antagonista ao Ensino Bancário, a partir do debate e pensamento crítico, o aluno reflete 

sobre a realidade a sua volta. 
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1.2 HISTÓRIA DA EAD NO BRASIL 

 

Em 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9394/96 

entra em vigor, a Educação a Distância (EaD) se torna uma modalidade oficial para 

cursos de todos os níveis de ensino (COSTA, FARIA, 2008). Porém, sua prática no 

Brasil começa um século antes. 

Segundo Villela e Mesquita (2018), seguindo uma tendência global, a 

Educação a Distância chega no Brasil nos últimos momentos do século XIX na forma 

de cursos por correspondência. Possibilitando pela primeira vez no país, algum tipo 

de capacitação não presencial. 

Além de ter sido o precursor da modalidade no Brasil, o estado do Rio de 

Janeiro também foi o local onde observou-se sua primeira evolução, quando foi criada, 

com finalidade educacional, a Rádio Sociedade na década de 1920, de acordo com 

Villela e Mesquita (2018). Proporcionando um maior alcance para as transmissões 

educativas criadas pela rádio. 

Durante as próximas décadas diversas iniciativas a favor da Educação a 

Distância (EaD) foram criadas, oriundas de políticas públicas, de iniciativa privada e 

instituições ligadas à ordem religiosa. Entre as décadas de 1920 e 1960, um crescente 

número de cursos foi criado, em sua maioria por correspondência, mas também 

utilizando o rádio como meio de comunicação. 

A partir de 1969, através da censura, o regime militar provocou uma queda 

vertiginosa no número de cursos oferecidos a distância quase que extinguindo a 

modalidade, como relata Villela e Mesquita (2018). 

Entretanto, na década de 1970, começa um movimento da modalidade a partir 

de transmissões televisivas. E em 1978, a Fundação Roberto Marinho, em parceria 

com a Fundação Padre Anchieta, cria o Telecurso de 2º grau. Utilizando grandes 

emissoras como a Rede Globo e TV Cultura para a sua transmissão, essa iniciativa 

caracteriza um marco significativo para a Educação a Distância no Brasil. (CRUZ, 

LIMA, 2019). 

A partir da queda do regime militar, em 1985, o Ministério da Educação cria o 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) e a Coordenadoria de Educação 

a Distância (Cead), de acordo com Cruz e Lima (2019), no intuito de incentivar a 

pesquisa em educação. Com essas medidas, o primeiro passo para a regulamentação 

de cursos à distância no Brasil é dado. 
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A partir da regulamentação da EaD, pela LDB de 1996, sua relevância se torna 

cada vez maior, resultando no aumento de iniciativas e incentivos a favor da sua 

ampliação. Uma dessas iniciativas, o Programa Nacional de Informática na Educação 

(ProInfo), introduz recursos pedagógicos de informática e telecomunicações em 

instituições públicas de ensino fundamental e médio. (CRUZ, LIMA, 2019). 

Em 2005 ocorre mais um marco importantíssimo, que define regras básicas 

para que cursos a distância sejam equivalentes à sua modalidade presencial, como 

relata Cruz e Lima (2019). É neste ano que a educação superior em todas as suas 

formas (graduação, especialização, mestrado e doutorado) recebe credenciamento e 

passa a emitir certificados de conclusão válidos assim como os cursos presenciais. 

A partir da análise feita por Villela e Mesquita (2018), percebe-se uma 

evolução progressiva na oferta de cursos à distância, principalmente os de graduação 

e especialização lato sensu, que é resultado de uma alta demanda interessada em 

uma formação especializada para suprir as necessidades do mercado e da evolução 

tecnológica e de informação. Esta evolução foi bastante impulsionada pela internet, 

que proporciona aos professores inúmeras ferramentas digitais diversificando o 

método de ensino e aumentando cada vez mais a imersão do aluno. 

 

1.3 DIFICULDADES DA EAD 

 

A EaD, atualmente, torna-se extremamente necessária para uma parcela da 

população que, por motivos diversos, não tiveram a oportunidade de concluir alguma 

etapa de seu processo educacional.  

A partir dessa problemática, como idealizado por Almeida (2003), nos 

encontramos em uma época em que é possível utilizar ferramentas e plataformas 

online que promovam uma imersão considerável no ensino, com aplicativos de celular 

integrados com plataformas de vídeo e pelos próprios celulares serem bibliotecas 

completas que carregamos no bolso. 

O Brasil tem uma vasta área territorial, onde as metrópoles, que concentram 

os polos universitários, são muito populosas e em contrapartida as cidades 

interioranas não possuem acesso à educação de qualidade. Para que habitantes 

dessas cidades consigam cursar um ensino superior, precisam de longos 

deslocamentos para as metrópoles. Porém, nem sempre conseguem se sustentar 

enquanto estudam e quando conseguem uma fonte de renda precisam enfrentar 
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longas jornadas de trabalho somadas às horas de estudo, o que dificulta ainda mais 

esse processo (Ribeiro, et al. 2018). 

Mercado (2007) rotulou as problemáticas da EaD em duas categorias. A 

primeira é a qualidade da formação ofertada pela instituição com professores bem 

preparados, didática apropriada, prática de atividades individuais e grupais bem 

motivadas e a utilização da avaliação formativa e contínua dos alunos. A segunda 

depende da motivação pessoal de cada aluno.  

Para que o curso a distância tenha êxito, é necessário o domínio das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), tanto para os docentes como para 

os discentes. Porém, não existe nem no ensino básico e nem na formação de 

professores o incentivo a essa habilidade, se tornando um potencial obstáculo 

(MERCADO, 2007). Assim, quem não adquiriu esse domínio por conta própria, do 

ponto de vista do professor, terá inúmeras dificuldades com os softwares, que pode 

resultar negativamente em sua didática, o deixando limitado desmotivando os alunos. 

Por outro lado, do ponto de vista do aluno, ao não conseguir lidar também com esse 

tipo de tecnologia, sua percepção de dificuldade do curso aumenta e o desestimula a 

continuar. 

É necessário também a utilização de uma plataforma extremamente intuitiva 

e o incentivo a socialização através de um fórum, para que os alunos não tenham 

dificuldades em buscar as informações que necessitam e caso apresentem dúvidas, 

essas podem ser respondidas pelos professores, tutores ou outros alunos que se 

disponham a ajudar utilizando essa ferramenta, de acordo com Gomes, Mota e 

Leonardo (2014).  

Umekawa e Zerbini (2018) expõem que o ambiente familiar do aluno também 

é levado em consideração para seu sucesso em um curso a distância. A liberdade que 

a EaD proporciona requer muita disciplina, que deve estar alinhada com uma boa 

administração do tempo de estudo e o acesso a um ambiente que tenha o menor 

número de distrações possível, silencioso e isolado. Estes requisitos podem ser o 

maior desafio para algumas pessoas, pois em um estudo realizado no curso de 

Ciências Biológicas à distância na Universidade Estadual do Ceará – UECE/UAB 

(Ribeiro, et al. 2018) verificou que, dos 50 estudantes que responderam ao 

questionário, 66% realizam uma atividade remunerada e 80% moram com uma família 

de 3 ou mais pessoas.  
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Em um estudo mais aprofundado sobre o tema, Pedrosa e Nunes (2019), 

adaptando essas dificuldades em um contexto mais atualizado e considerando o 

crescimento exponencial das TICs, analisam a evasão da EaD em três categorias: 

Atitude comportamental, motivos institucionais e requisitos didático-pedagógicos. 

O ensino precisa ser focado no aluno, já que não se trata do tradicional ensino 

presencial e o reforço no senso de propósito do aluno precisa ser reforçado 

constantemente. É necessária uma infraestrutura que proporcione acesso a materiais 

didáticos, biblioteca e laboratórios sem maiores dificuldades. Além disso, é preciso 

que exista uma estrutura colaborativa entre corpo docente e discente para que ambos 

consigam acompanhar de perto a evolução temporal do rendimento do estudante, 

estimulando até a interação entre os próprios alunos tanto na forma presencial como 

na plataforma de ensino utilizada. (PEDROSA, NUNES, 2019). 

É evidente que uma série de fatores precisam convergir para o sucesso de 

um curso a distância. Também é notório que essa modalidade não é aplicável a 

qualquer estudante, já que os que necessitam de uma atenção maior dos professores 

têm mais chances de evadir, segundo Mercado (2007). Ele complementa: 

 

   

“É ideal para quem tem motivação para aprender, tem motivação e autonomia 
para realizar seu curso, ou está impossibilitado de frequentar aulas 
presenciais em razão de outros impedimentos (trabalho, família, problemas 
de locomoção).” (MERCADO, 2007, p. 9) 

 

 

Por estar diretamente ligada aos avanços das TICs, a EaD precisa se atualizar 

constantemente para acompanhar essa tecnologia e não se tornar uma prática 

desmotivadora e ultrapassada. A partir desta motivação, o ambiente virtual de 

aprendizagem utilizado precisa ser muito bem construído para atender as 

necessidades da instituição. 

Com a crescente demanda pela EAD nos últimos anos, algumas empresas 

criaram plataformas de ensino online para serem utilizadas por instituições de ensino 

que não possuem ou não tem interesse em investir na criação de uma própria, 

terceirizando o serviço. 

Em um estudo analítico sobre o desenho didático utilizando ambientes virtuais 

de aprendizagem, Martins; Santos e Silva (2020) compararam 4 aplicativos que 
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oferecem essa funcionalidade: Edmodo, Google Classroom, GoConqr e Seasaw 

Class. Neste caso, professores escolhiam uma entre as opções dadas para criar seu 

curso baseado na ferramenta. 

Martins; Santos e Silva (2020) relataram que o aplicativo mais utilizado foi o 

Edmodo pela facilidade na elaboração do curso online, simplicidade e por ser a 

plataforma mais intuitiva em relação às outras. Visto que, segundo Mercado (2007), o 

desenho e os conteúdos do curso precisam ser bem claros e coerentes para estimular 

o interesse em quem irá consumir aquele material, o estudante.  

Um outro recurso que pode ser utilizado pelos professores para prática de um 

ensino híbrido de maior qualidade, além de plataformas de ensino online, pode ser os 

jogos educacionais. Que, segundo Serafim e Lopes (2019), por sua ludicidade, 

facilitam a aprendizagem, deixando o conteúdo mais familiar ao aluno. 

Quatro jogos são citados por Serafim e Lopes (2019), que são: 

• RPGMaker: Que permite maior liberdade criativa ao professor, que tem 

a possibilidade de desenvolver um RPG (Role Playing Game) em duas dimensões. 

Não é necessário muita habilidade computacional e o jogo criado depende 

estritamente da criatividade e comprometimento do professor; 

• A Saga dos Conselhos: É um jogo de fases, onde é necessário cumprir 

um objetivo para que seja possível avançar para o próximo. O objetivo principal é 

compor e fortalecer o conselho formado; 

• MangaHigh: É um site especializado na gameficação da matemática e 

lógica da computação para crianças. São jogos casuais e cada jogo utiliza um tópico 

específico da disciplina. A dificuldade é progressiva, ou seja, conforme conclui-se a 

tarefa atual, a próxima terá uma dificuldade maior; 

• RPG Peacemaker: Nele, a partir de uma interface baseada em um 

mapa, você precisa resolver os conflitos entre Israel e Palestina. Podendo assumir o 

papel do primeiro-ministro de Israel ou o presidente da Palestina, o objetivo é trazer a 

paz para a região antes do término de seu mandato. 

Saber quando e qual ambiente virtual de aprendizagem utilizar não é uma 

tarefa fácil, porém o conhecimento destas plataformas, sites e aplicativos é 

extremamente importante para aumentar os recursos dos educadores em face à 

diversidade dos tipos de problemas que podem enfrentar, como por exemplo, a 

pandemia do Coronavírus iniciada em dezembro de 2019.  
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Perante essa situação, motivada a auxiliar os profissionais de todo o mundo, 

a UNESCO (2020) em “https://en.unesco.org/covid19/“, listou as plataformas, 

aplicativos e recursos gratuitos disponíveis na internet até a data de publicação, com 

intuito de facilitar ainda mais a busca por soluções educacionais digitais em um 

período tão conturbado para a educação em âmbito mundial.  

Esta lista é separada pelas seguintes categorias: Sistemas digitais de 

gerenciamento de aprendizado, sistemas construídos para uso em telefones 

celulares, sistemas com forte funcionalidade offline, plataformas de cursos online 

abertos, conteúdo de aprendizado auto dirigido, aplicativos de leitura móvel, 

plataformas de colaboração que suportam comunicação de vídeo ao vivo e 

ferramentas para professores criarem conteúdo digital de aprendizagem. E estão 

presentes nessa listagem todas as plataformas citadas por Martins; Santos e Silva 

(2020), reiterando sua importância. 

 

1.4 EAD E A PANDEMIA DA COVID-19 

De acordo com as recomendações dos especialistas da área da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), por estarmos enfrentando um vírus que se propaga pelo ar 

e por ainda não ter amplo acesso a um medicamento ou a uma vacina capaz de 

proteger nosso organismo dessa ameaça, a solução encontrada para tentar conter 

esse contágio foi a mitigação. Portanto, todas as escolas do planeta suspenderam 

suas atividades (UNESCO, 2020). 

Como relatado por Joye, Moreira e Rocha (2020), o sistema educacional 

brasileiro, como um todo, não estava preparado para os impactos da pandemia. O uso 

das TICs passou de opcional para obrigatório nas escolas e universidades de todo o 

país do dia para a noite. Colocando uma pressão enorme nos profissionais da área, 

que continuam tentando e experimentando para que possam dar uma educação de 

qualidade aos alunos. 

Naturalmente a EaD torna-se o refúgio para esses profissionais, que 

recorreram a diversas ferramentas digitais para dar continuidade aos cursos vigentes. 

Porém, em um estudo aprofundado feito por Joye, Moreira e Rocha (2020) 

comparando essa atividade de ensino emergencial, resultante da pandemia do 

Coronavírus, com a EaD prevista em legislação pela LDB de 1996, uma diferença 

gritante é apresentada. 
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São comparados: Histórico no Brasil, uso da tecnologia educacional, papel do 

professor, papel do aluno, interação, planejamento, perfil do aluno, conteúdo 

educacional, avaliação, formação docente, foco e eficácia (JOYE, MOREIRA E 

ROCHA, 2020). Dessa comparação, conclui-se que a EaD possui legislação própria e 

necessita de formação especializada tanto para professores, como para tutores, 

profissionais da área administrativa e para a confecção de seus materiais, centrando 

a aprendizagem no aluno adulto. Já o ensino remoto emergencial é um improviso feito 

pelos profissionais da área que tentam se adequar à nova situação que lhes foi 

apresentada. 

Porém, os professores não foram os únicos afetados pela pandemia na área 

de ensino, seus alunos também sofrem pela mudança tão abrupta de suas escolas 

junto a falta de infraestrutura do ensino remoto. Diante disso, Marques (2020) no 

Colégio Estadual Professor Narciso Mendes em Curitiba – PR e Castaman e 

Rodrigues (2020) junto ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

Farroupilha (IFFAR), fizeram análises ouvindo o que esses estudantes têm a dizer 

sobre seus maiores desafios neste ano atípico que estão vivendo. 

A partir dos tópicos analisados por Castaman e Rodrigues (2020), destaco o 

que trata da percepção dos alunos quanto às atividades remotas. É evidente que a 

grande maioria dos estudantes entrevistados apresentam uma resposta negativa 

quanto ao método de ensino que estão experimentando. Um total de 48% dos 

entrevistados relata que prefere aulas presenciais, 39% apresenta dificuldades para 

entender o conteúdo proposto e 10% diz que a maior dificuldade é a organização do 

tempo de estudo.  

Já no estudo de Marques (2020), cerca de 50% dos alunos sentiram um 

impacto negativo em sua motivação e em uma outra análise, 47% dos entrevistados 

apresentaram algum nível de dificuldade diante a nova realidade de ensino remoto. 

Mesmo que o número de estudantes em seu trabalho seja pouco para podermos tirar 

maiores conclusões, aparentemente existe uma conexão entre a percepção de 

dificuldade para o ensino remoto e a motivação desse aluno, como previsto por 

Mercado (2007). 

Essa desmotivação em conjunto com a falta de infraestrutura para realizar um 

ensino remoto emergencial gera uma evasão maior na educação básica pública. Nos 

estados que mantém a prática de aulas síncronas on-line, percebe-se um índice de 
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presença que varia de 9% a 25% do total de alunos matriculados, segundo uma 

reportagem feita pelo jornal O Globo, em 06 de julho de 2020. 

 Claramente os danos ao sistema educacional são inevitáveis. Porém, existem 

diversas instituições no Brasil especializadas na EaD que mostram ótimos resultados 

e podem ser de grande ajuda para que esse período de enfrentamento da pandemia 

seja o menos danoso possível, por possuir um quadro de funcionários extremamente 

qualificado e preparado para essa modalidade de ensino. No estado do Rio de Janeiro, 

por exemplo, existe o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

(CEDERJ). 

  



12 

 

2 CEDERJ 

 

Com a crescente demanda pelo ensino superior, como pode ser observado 

na Figura 1, relacionando os concluintes do ensino médio com os inscritos no ensino 

superior, a necessidade da oferta de mais opções para a especialização se torna 

evidente ao final da década de 1990. 

 

 

Figura 1: Curva de concluintes do ensino médio e de inscritos no ensino 

superior. 

Fonte: (Inep, 2000, apud. Bielschowsky, 2017, p.15). 

 

Considerando que a oferta de curso superior por instituições de ensino 

privada, comparando com as instituições públicas, crescia mais rapidamente, como 

pode ser observado na Figura 2. Esses cursos eram ofertados majoritariamente em 

regiões metropolitanas no Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, aumentando a 

desigualdade social por excluir a população interiorana e, mesmo morando em 

grandes centros urbanos, era preciso uma renda elevada para arcar com o alto custo 

de um curso particular. 

 



13 

 

 

Figura 2: Curva de crescimento do ensino superior público e privado no Brasil 

Fonte: (Inep, 2000, apud. Bielschowsky, 2017, p.16). 

 

Estes dados, ainda apontam um grande atraso do Brasil em relação a outros 

países, principalmente quando comparado com nossos vizinhos da América Latina, 

Oriente Médio e Ásia, como comenta Bielschowsky (2017). 

A partir da análise destes dados, fica evidente a motivação da criação do 

Centro de Educação a Distância do Rio de Janeiro – CEDERJ para suprir a 

necessidade, do Estado do Rio de Janeiro, de um ensino superior de qualidade e 

acessível a toda população. 

Em janeiro de 2000, o documento base do consórcio foi formulado e assim 

nasceu o CEDERJ. Com dois membros de cada instituição de ensino superior em sua 

comissão, o consórcio foi composto por: Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 

UERJ; Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF; Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; 

Universidade Federal Fluminense – UFF; e Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro – UFRRJ; posteriormente agregou-se a elas o Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ.  

E assim nasce o CEDERJ! 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO CEDERJ 

 

De início, pelas restrições tecnológicas da época, o material didático impresso 

era muito mais presente quando comparado a recursos online. Para que o estudante 
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pudesse tirar suas dúvidas, era oferecido o serviço de tutoria por telefone ou 

presencial e para as aulas experimentais os laboratórios do respectivo polo 

universitário ficavam à disposição. 

Em 2001, o primeiro curso superior ofertado foi o de Licenciatura em 

Matemática, contando apenas com 160 vagas divididas por 4 polos (Bielschowsky, 

2017). Atualmente, o CEDERJ conta com 34 polos espalhados por todo o Estado do 

Rio de Janeiro, como mostra a Figura 3, e oferece a seus estudantes os seguintes 

cursos de formação para o ensino superior: 

• Administração,  

• Administração Pública,  

• Ciências Contábeis,  

• Engenharia de Produção,  

• Engenharia Meteorológica,  

• Licenciatura em Ciências Biológicas,  

• Licenciatura em Física,  

• Licenciatura em Geografia,  

• Licenciatura em História,  

• Licenciatura em Letras,  

• Licenciatura em Matemática,  

• Licenciatura em Pedagogia,  

• Licenciatura em Química,  

• Tecnologia em Segurança Pública,  

• Tecnologia em Sistemas de Computação,  

• Tecnologia em Turismo. 
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Figura 3: Polos universitários do CEDERJ no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: (https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/onde-estudar/) 

 

Com o seu crescimento físico, abrangendo quase todo o território do Estado 

do Rio de Janeiro, houve também uma mudança notável na metodologia destes 

cursos. O CEDERJ acompanhou a evolução tecnológica do EAD e atualmente utiliza 

sua própria plataforma online, desenvolvida por especialistas da área e a partir de 

investimentos do estado na instituição. Escolheu-se utilizar como base o Moodle, o 

qual é uma plataforma de software livre, e, portanto, possibilita aos desenvolvedores 

criar e adaptar colaborativamente de acordo com seus interesses e propósitos 

pedagógicos (ALVES, BARROS E OKADA, 2009, p.7). 

 

2.2 A DISCIPLINA ICF1 

 

Como alvo do estudo de caso deste trabalho, a disciplina de Introdução a 

Ciências Físicas 1 (ICF1), oferecida pelo curso de Licenciatura em Física, aborda um 

conteúdo introdutório de física básica, muito próximo ao estudado no ensino médio. É 

cursada por estudantes ingressantes no CEDERJ nos cursos de Licenciatura em 

Física, Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em 

Ciências Biológicas e Engenharia de Produção (SARMIENTO, PENELLO, SIGAUD, 

2019, p.3). 

Presente na fase inicial de 6 cursos distintos, a quantidade de alunos que 

cursam ICF1 e realizam as atividades propostas na disciplina é enorme. No primeiro 
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semestre de 2018 havia 1673 alunos matriculados, no segundo semestre 1780, no 

primeiro semestre de 2019 eram 1583 e no primeiro semestre de 2020 foram 1508 

matrículas para cursar a disciplina. Com tais números sendo renovados a cada 

semestre, a disciplina se torna uma excelente amostra para analisar estatisticamente 

a eficiência de processos pedagógicos. 

Sendo seu foco a prática experimental e construtivista, ICF1 possui dois 

objetivos majoritários: aprofundar o conhecimento do estudante em conceitos físicos 

já abordados no ensino médio e capacitá-lo para o uso desta metodologia e deste 

conteúdo para futuras atividades de ensino. 

Para alcançar seus objetivos, a disciplina de ICF1 é dividida em 3 módulos: 

• Módulo 1 – O método científico e o modelo geométrico para a luz: 

Trabalhando no aluno as habilidades de observação experimental, realização de 

medidas envolvendo os conceitos da óptica geométrica, interpretação dos resultados 

obtidos e apresentação envolvendo gráficos e tabelas. 

• Módulo 2 – As medidas experimentais e observações terrestres: 

Utilizando sistemas de referência para abordar temas da mecânica básica como 

grandezas vetoriais, cinemática vetorial, leis de Newton e movimento relativo. 

• Módulo 3 – Introdução a astronomia: Através da evolução das ideias 

sobre o sistema solar e as fases da Lua. 

 

2.2.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO ANTIGO 

 

Os estudantes inscritos em ICF1 eram avaliados a partir de uma avaliação 

tradicional e presencial, correspondendo a 80% da nota final, e dois pares de 

avaliação à distância que correspondiam aos 20% restantes, como relatam Sarmiento, 

Penello e Sigaud (2019). Em adição a essas avaliações existiam duas oficinas 

opcionais que serviam como uma bonificação na nota do aluno que optasse por 

realizá-las, até 2019. 

Nas avaliações a distância, a prova discursiva, como pode ser observado nas 

figuras 4, era enviada aos alunos através da plataforma. Ficava sob a 

responsabilidade do aluno a impressão do material, para que ele pudesse responder 

as questões de maneira manuscrita, pois não era permitido utilizar recursos digitais 

para realizar a avaliação. Em seguida ela deveria ser entregue digitalizada (por 

scanner ou fotografia) através da plataforma. 
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Figura 4: Questão da oficina AD1 (Avaliação a Distância 1) de 2018.1. 

Fonte: Autor. 

 

Durante a avaliação era permitido ao aluno recorrer aos mediadores para tirar 

dúvidas. Esse contato poderia acontecer nos encontros presenciais com os 

mediadores no pólo correspondente, pelo telefone ou por uma ferramenta existente 

na plataforma chamada “Sala de conferência ou Chat”, nos horários disponíveis para 

atendimento. Além disso, era possível utilizar outras ferramentas da plataforma 

chamadas “Fórum” e “Sala de tutoria”, que permitem o contato a qualquer hora e 

garantem que o aluno tenha uma resposta para a sua dúvida em até 24 horas; exceto 

aos fins de semana e feriados. 

A partir da entrega, os mediadores corrigiam as provas de seus respectivos 

polos para assim lançar as notas na plataforma. Após lançadas, as notas ficavam 

disponíveis para os alunos que só nesse momento, poderiam analisar seu rendimento. 

O aluno que tivesse interesse em melhorar a sua nota, poderia recorrer a um outro 

recurso disponibilizado pela coordenação do curso, as oficinas (Figura 5). Essas 

oficinas opcionais eram ofertadas em pares com as avaliações a distância, sendo um 

outro teste que pode somar até 3 pontos na nota de sua respectiva avaliação a 

distância. 
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Figura 5: Questão da oficina de forças de 2018.1. 

Fonte: Autor. 

 

Porém, até 2018, essas oficinas eram presenciais, forçando o aluno a 

obrigatoriamente comparecer ao polo para realizá-las, sendo que um aluno que 

buscou a EaD pode não ter essa disponibilidade de comparecer ao polo tantas vezes 

durante o período letivo. 

Como solução, em 2019, a coordenação do curso elaborou um novo formato 

de avaliação totalmente automatizado, para substituir as duas oficinas opcionais. 

Promovendo ao aluno maior liberdade e o ajudando a desenvolver maior autonomia 

nos estudos. 

 

2.2.2 NOVO FORMATO DE AVALIAÇÃO 

 

O novo formato de avaliação implementado nas oficinas é realizado 

inteiramente pela plataforma do CEDERJ, ou seja, foi retirada a necessidade da ida 

do aluno ao polo para sua realização. E funcionava da seguinte maneira 

(SARMIENTO, PENELLO, SIGAUD, 2019): 

● O estudante pode usar o tempo que for necessário para realizar 

as 20 questões sobre vetores e leis de Newton, mesmo sendo 

informado que a realização dura em média de 40 a 60 minutos;  
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● Pode realizar quantas tentativas achar necessário, visto que a 

nota obtida será a última dentre suas tentativas;  

● A cada tentativa realizada, as questões aparecem em ordem 

aleatória e os valores necessários para realizar cálculos numéricos são 

gerados de forma também aleatória pela plataforma;  

● A plataforma corrige a avaliação automaticamente e o aluno 

recebe sua nota quando termina, para assim, decidir se realizará 

novamente caso ache necessário melhorar a sua nota. 

Um detalhe muito importante que vale ser ressaltado é que todas as questões 

que serão disponibilizadas para os alunos no dia da avaliação são revisadas pelo 

corpo docente anteriormente. Para que este não seja um trabalho inviável, um número 

limite de variações de uma mesma questão é gerado, suficiente para suprir a demanda 

da disciplina. 

Esse limite leva em consideração também valores que possam ser aplicáveis 

na realidade, evitando resultados completamente abstratos, irreais e que não 

correspondam corretamente ao que está descrito nos diagramas. Segue abaixo, nas 

figuras 6, 7 e 8, exemplos de questões da plataforma. 

 

 

Figura 6: Questão da plataforma do CEDERJ sobre vetores. 

Fonte: Autor 
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Figura 7: Questão da plataforma do CEDERJ sobre vetores. 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 8: Questão da plataforma do CEDERJ sobre vetores. 

Fonte: Autor 

 

Na figura 6, o valor da dimensão do lado de cada quadrado é gerado 

aleatoriamente, fazendo com que cada aluno tenha um resultado individual na 

resolução dessa questão. No momento em que o aluno responde, o algoritmo corrige 

automaticamente levando em consideração os dados gerados daquela vez. 

Nas figuras 7 e 8, os valores do módulo do vetor e ângulo entre o vetor e o 

eixo horizontal são gerados pelo algoritmo. Como as figuras presentes em cada 
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questão não variam de um sorteio para o outro, para que os ângulos gerados sejam 

coerentes com elas, é preciso ajustar limites de valores na criação destes ângulos. Na 

figura 6, precisa ser um valor maior que 0 e menor que 90º e na figura 7, um ângulo 

maior que 180º e menor 270º. 

É importantíssimo que esses tipos de detalhes sejam levados em conta para 

se obter êxito na aplicação de uma avaliação formativa (Barreira, Boavida e Araújo, 

2006), para que ela não confunda o aluno no processo e realmente promova o 

aprendizado em sua realização, de forma a adaptar este conceito de avaliação aos 

novos tempos e novas tecnologias. 

Porém, no primeiro semestre de 2020, com a pandemia da COVID-19, a 

estrutura de avaliação do curso precisou ser reformulada e o método utilizado pelas 

oficinas ganhou o papel de avaliação titular da disciplina. Então, atualmente, esta nova 

forma de avaliação a distância recentemente implementada, se divide em duas: AD1 

e AD2. Correspondendo a 75% da nota, enquanto a entrega de atividades 

experimentais utilizando a plataforma, correspondem aos 25% restantes. O método 

utilizado anteriormente nas oficinas agora está presente nas duas avaliações citadas 

acima, compondo a maior parte da nota do estudante. 

Sua estrutura automatizada torna viável a coleta de dados dos alunos que 

realizaram tal avaliação e essa esses dados, quando analisados, possibilitam nortear 

o desenho pedagógico dos cursos envolvidos, através do conhecimento mais 

aprofundado das necessidades de seus alunos. Isto pode ser vantajoso, não só para 

as IES, mas sua aplicabilidade pode se estender à educação básica, fazendo o papel 

de uma avaliação diagnóstica. 
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3 METODOLOGIA 

  

A partir da aplicação do novo modelo de avaliação, proposto pela disciplina 

de ICF1, nos períodos letivos de 2019.1 e 2020.1, este trabalho traz uma série de 

análises com o intuito de testar a eficácia do método, buscando entender se ele 

realmente promove uma melhora na aprendizagem, a partir dos resultados das 

análises abaixo.  

 

3.1 CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO 

 

Para maior acurácia na análise a partir dos dados obtidos, o conteúdo cobrado 

na AD online de 2020.1 é o mesmo da oficina 1 de 2019.1. Também existe uma 

similaridade no modelo de prova, com 20 questões objetivas, a diferenciação dos 

formatos está elaborada acima, no capítulo 2 deste trabalho. 

Ao total, a disciplina conta com 6 avaliações a distância, todas com 20 

questões. Estas questões abordam os conteúdos de forma direta e não extensa, onde 

a resolução é projetada para 3 a 4 linhas no caderno. Isto minimiza a chance do aluno 

cometer erros e o ajuda a construir um raciocínio sobre o conteúdo de forma gradual 

e consolidada, justificando as 120 questões divididas pelas 6 avaliações a distância, 

para que cada uma delas trabalhe um conceito bem específico no aluno. 

Os assuntos abordados nas avaliações analisadas neste trabalho são:  

- Os vetores e suas bases. 

- A descrição do movimento. 

A partir destes assuntos, é exigido do aluno desenvolver algumas 

competências e habilidades para a resolução das questões utilizando sistemas de 

referência, tais quais: grandezas vetoriais, ordens de grandeza e operacionalização 

do trabalho com vetores para descrição de grandezas físicas como a posição, como 

mostrado nas figuras 6, 7 e 8. 

 

3.2 OBTENÇÃO DE DADOS 

 

Para que uma análise detalhada fosse realizada, foram utilizados os dados, 

citados no capítulo anterior, obtidos a partir do resultado dos alunos nos períodos de 
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2019.1 e 2020.1; os dados obtidos a partir do trabalho por Sarmiento, Germano e 

Sigaud (2019); e de uma análise do próprio autor deste trabalho. 

No período letivo de 2020.1, 1489 alunos foram inscritos na disciplina ICF1, 

porém 442 realizaram a avaliação online proposta. Já em 2019.1, 1747 alunos se 

inscreveram na disciplina, com uma adesão na oficina 1 de 455 estudantes. A escolha 

da oficina 1 de 2019.1 se deve ao fato de cobrar o mesmo conteúdo da avaliação 

online de 2020.1, garantindo maior precisão na análise comparativa. 

Obtidos os dados foram feitas as seguintes análises a partir dos alunos que 

concluíram o curso, sendo aprovados ou não, comparando os períodos de 2019.1 e 

2020.1: 

− Quantidade de alunos que realizaram a avaliação online em 2020.1 ou 

a oficina 1 em 2019.1; 

− número total de tentativas, ou seja, como os estudantes podiam realizar 

a prova novamente caso julgassem necessário, foram contabilizadas 

todas as tentativas realizadas por todos os estudantes em cada 

período, da avaliação em questão; 

− média de tempo utilizado para realizar a avaliação; 

− média da nota dos alunos em cada uma das tentativas; 

− média da nota dos alunos em cada uma das tentativas dos alunos que 

tentaram de novo posteriormente; 

− média da nota dos alunos em cada uma das tentativas dos alunos que 

não tentaram de novo posteriormente; 

− média da nota dos alunos que tentaram realizar a avaliação 5 ou mais 

vezes. 

Também foi feita uma análise, utilizando algoritmos no Python, com a ajuda 

das bibliotecas Pandas e Seaborn. Na figura 9, está o algoritmo utilizado para tratar 

os dados de forma a facilitar a visualização gráfica futuramente. 
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Figura 9: Algoritmo usado para tratar dados relevantes oriundos das 

avaliações de 2019.1. 

Fonte: Autor 

 

Com os dados obtidos pelo algoritmo da figura 9, foi utilizado o algoritmo da 

figura 10 para a apresentação gráfica. Neste gráfico, é utilizado o método de regressão 

linear com intervalo de confiança de 95%, comparando a avaliação online com a média 

final do aluno naquele período. 

 

 

Figura 10: Algoritmo utilizado para gerar o gráfico comparando 2ª oficina de 

2019.1 com a média do mesmo período. 

Fonte: Autor. 

 

Também foi feita uma análise separando os alunos que realizaram a avaliação 

proposta em 3 grupos distintos: os que foram aprovados, os que foram reprovados e 
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os que evadiram. Os dados foram compilados também pelo Python e o gráfico, a partir 

das bibliotecas Pandas e Seaborn. Os gráficos gerados são de distribuição de 

frequência, utilizando a rotina .violinplot() do Seaborn, como ilustrado na figura 11. 

 

 

Figura 11: Rotina utilizada para plotar o gráfico comparando a distribuição de 

frequência das notas dos alunos nas 3 situações descritas: aprovado, reprovado e os 

que evadiram. 

Fonte: Autor 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente, a motivação deste trabalho era analisar a eficácia desta nova 

forma de avaliação online a partir dos dados obtidos pelos alunos que cursaram a 

disciplina em 2019.1 e 2020.1. Porém, com o cenário da pandemia, a avaliação 

tornou-se uma das principais do curso, como dito anteriormente neste trabalho. Agora, 

além de fazer a análise pensada a princípio, podemos coletar dados sobre o período 

pandêmico e sobre a obrigatoriedade da avaliação, tendo em vista que em 2019 ela 

era opcional para o aluno que quisesse melhorar a sua nota. 

 

4.1 PANORAMA GERAL 

 

Primeiramente, analisamos os resultados para o número de alunos que 

realizaram todas as avaliações e concluíram o curso, sendo aprovados ou não. 

Observa-se que houve um aumento considerável no número de alunos que realizou a 

avaliação em 2020.1, comparado a 2019.1, ilustrado na figura 12. A obrigatoriedade 

da avaliação é um forte indicativo para esse aumento. 

Neste mesmo gráfico (Fig. 12) pode-se observar também a quantidade total 

de tentativas dos alunos para realizar as avaliações, que também aumentaram de um 

período analisado para o outro. Porém ao comparar os dados do número de tentativas 

com o número total de alunos daquele período, obtém-se uma média de 

aproximadamente 2 tentativas por aluno tanto em 2019.1 quanto em 2020.1. 
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Figura 12: Total de alunos que realizaram a avaliação (aprovados ou 

reprovados) a quantidade de avaliações que foram realizadas (tentativas). 

Fonte: Autor. 

 

Por ser feita na plataforma do CEDERJ, foi possível coletar informações sobre 

o tempo de resolução da avaliação online, algo que em avaliações presenciais seria 

extremamente trabalhoso ser obtido. Essa coleta certamente é valiosíssima para 

tomada de decisões pedagógicas sobre a estrutura do curso.  

Na figura 13, observa-se que o tempo médio que os alunos levaram para 

realizar a avaliação online teve um aumento considerável, de aproximadamente 18%, 

em 2020.1, quando comparado a 2019.1. Pelo fato de, em 2020.1, a avaliação online 

influenciar diretamente na nota do aluno por ser obrigatória, pode ter resultado em 

uma maior atenção quando as realizaram, refletindo em um maior tempo de resolução. 

 

 

Figura 13: Tempo médio de resolução da avaliação. 

Fonte: Autor. 

 

4.2 ANÁLISE DAS NOTAS PARA CADA TENTATIVA DE REALIZAR A 

AVALIAÇÃO. 

 

A fim de acompanhar e entender melhor a evolução dos alunos foi feita uma 

análise a partir de cada tentativa dos estudantes ao realizar a avaliação em questão. 

Essa análise nos permite entender até que ponto o aluno tentar realizar novamente a 
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avaliação é benéfico e produtivo, ou se ele já conseguiu absorver o máximo que podia 

daquele método.  

Pode ser observado no gráfico da figura 14 que, em média, os alunos 

conseguem evoluir consistentemente até a quarta tentativa, porém depois deste ponto 

a média das notas apresenta uma constância (em 2019.1) ou o início de um declínio 

(em 2020.1). Esse fenômeno é observado em ambos os períodos letivos, tanto para 

os alunos que cursaram a disciplina em 2019.1 onde a avaliação era opcional quanto 

para os que cursaram em 2020.1, quando foi obrigatória. 

 

 

Figura 14: Média de todos os alunos separadas por tentativa nos períodos 

letivos de 2019.1 e 2020.1. 

Fonte: Autor. 

 

Seguindo ainda no mesmo tópico, outra análise importante foi separar as 

médias por tentativa de realização da avaliação, assim como na figura 14, somente 

dos alunos que não realizaram uma nova tentativa. Ou seja, os que se sentiram 

satisfeitos com seu resultado e pararam por ali. 

Percebe-se, na figura 15, por se tratar do gráfico da média das notas dos 

alunos que não quiseram ou não precisaram realizar uma nova outra tentativa, que as 

médias das notas são maiores que as da figura 14, que representa a média geral dos 

alunos por tentativa. Mas ocorre um detalhe curioso, contrário ao padrão observado 

na figura 14, de acontecer um aumento nas notas até a quarta tentativa. Na figura 15 
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elas continuam subindo somente no período letivo de 2019.1, sendo a única diferença 

entre os dois períodos a obrigatoriedade da avaliação. 

 

 

Figura 15: Média de todos os alunos que não realizaram uma nova tentativa 

na avaliação, separados por tentativa. 

Fonte: Autor 

 

Foi comparada também a média dos alunos que tentaram realizar a avaliação 

novamente, como ilustrado na figura 16. Percebe-se que mesmo com uma nota 

satisfatória, como a média observada na segunda tentativa, os estudantes continuam 

tentando melhorar, o que é excelente, do ponto de vista pedagógico, pois a própria 

avaliação torna-se um fator motivador para estudar e se aprofundar no conteúdo 

abordado, validando ainda mais a eficácia do método avaliativo. 
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Figura 16: Média de todos os alunos que realizaram a avaliação outra vez, 

por tentativa. 

Fonte: Autor. 

 

Um ponto a ser observado a partir dos gráficos das figuras 14, 15 e 16 é que, 

em média, a nota dos alunos que cursaram a matéria de ICF1 no período letivo de 

2019.1 se mostra majoritariamente superior à média das notas dos alunos que 

realizaram a avaliação em 2020.1. Visto que, além do cenário pandemico do ano de 

2020, uma diferença a ser levada em consideração entre as duas avaliações é a sua 

obrigatoriedade em 2020.1. Este pode ser um excelente ponto de partida a ser 

aprofundado em futuros estudos, com a finalidade de entender se a obrigatoriedade 

da avaliação realmente afeta o desempenho dos alunos negativamente, ou se existe 

algum outro fator que ajude nessa conclusão que não foi abordado ou pensado neste 

trabalho. 

Uma outra observação que pode ser feita a partir dos gráficos das figuras 14, 

15 e 16 é a evolução consistente dos alunos em todos os casos, pelo menos até sua 

quarta tentativa, como discutido anteriormente. Ou seja, mesmo olhando para os 

alunos como um todo ou recortando essa amostra e os separando em dois grupos (os 

que estavam satisfeitos com a nota e não realizaram a próxima avaliação e os que 

não estavam satisfeitos e realizaram a avaliação mais uma vez) o mesmo padrão na 

evolução das notas pode ser observado. E os próprios alunos reconhecem a sua 

evolução quando não ficam satisfeitos com sua nota e tentam novamente, como 

veremos no capítulo 5. 
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4.3 APROVADOS, REPROVADOS E DESISTENTES 

 

Após as análises para cada tentativa de realizar a avaliação, foi pensada uma 

outra maneira de analisar estes dados, olhando para um grupo que não havia 

aparecido nas análises até então, os que realizam a avaliação online, porém, por 

motivos diversos, abandonam o curso. Mas mesmo que tenham evadido, suas notas 

da avaliação online ficaram registradas. O que possibilita tentar entender um pouco 

melhor essa evasão, ou pelo menos descobrir se a avaliação em si foi um dos fatores 

decisivos para essa desistência. 

Foi comparada então, a distribuição de frequência das notas destes alunos, 

separando-os em 3 grupos: os que realizaram as avaliações e foram aprovados ao 

final da disciplina, os que realizaram as avaliações e ao final foram reprovados e os 

que realizaram a avaliação online e desistiram em algum momento posterior. 

A comparação é feita a partir da avaliação online no período letivo de 2019.1 

com o período letivo de 2020.1, assim como nas seções anteriores deste capítulo, 

lembrando que em 2019 a avaliação era opcional e em 2020, obrigatória. Em 2019 ela 

é chamada de Oficina 1, então sua sigla no gráfico da figura 17 será OF1, e, em 2020, 

chamada de AD1online3 no gráfico da figura 18. E mesmo que em 2019.1 duas 

Oficinas tenham sido aplicadas para os alunos, a Oficina 1 foi escolhida por abordar 

exatamente o mesmo conteúdo que a avaliação online de 2020.1. 
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Aprovados – 217 

alunos 

Reprovados – 96 

alunos 

Evadiram – 142 alunos 

Figura 17: Distribuição de frequência da nota da Oficina 1 (OF1) dividida em 

alunos aprovados, reprovados e que evadiram em 2019.1. 

Fonte: Autor. 

 

Na figura 17, é levado em consideração apenas a nota da última tentativa do 

estudante, que é a sua nota final para essa avaliação, e, a largura da figura no gráfico 

representa um maior número alunos que compartilham aquela nota, quando olhamos 

para a referência das notas no eixo y. Dentro de cada figura, existe uma barra preta 

grossa acompanhada por duas linhas, uma acima e outra abaixo. Essas barras 

grossas representam o 2º e o 3º quartis, ou seja, 50 % dos alunos com a nota próxima 

da média, sendo a média representada pelo ponto branco dentro da barra grossa. As 

linhas representam o 1º e 4º quartis, ou seja, 25% dos alunos com as notas mais 

baixas e 25% dos alunos com as notas mais altas. 

Então, percebe-se que a distribuição das notas para os alunos aprovados 

possui uma concentração enorme de alunos que tiveram nota entre 8 e 10. Percebe-

se também, que à medida que analisamos notas menores, a quantidade de alunos 

que foram aprovados na disciplina com essas notas é mínima, deixando a figura dos 

alunos aprovados extremamente estreita quando olhamos abaixo da nota 6. 

Já os alunos reprovados, apresentam uma quantidade de notas 8 

considerável, de acordo com a largura do gráfico naquela área. Além disso, possui 

uma distribuição de notas quase homogênea. 

Percebe-se pelos aprovados que estudantes que obtêm uma nota mais baixa 

(abaixo de 6 especificamente) tem suas chances de serem aprovados muito 
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reduzidas, como é de se imaginar. Porém, a partir da figura dos alunos reprovados, 

pela homogeneidade do gráfico, mesmo que o estudante obtenha uma nota alta, não 

significa que ele será aprovado. 

Ao olhar para o gráfico dos alunos que evadiram do curso, ele se mostra mais 

denso onde as notas são mais altas, mais denso até que o gráfico de alunos 

reprovados. O que indica que a avaliação em si não se mostra como um fator influente 

na desistência do curso, contrário à expectativa de que o aluno que evade é mal 

sucedido nas avaliações e desiste. Claro que os fatores de evasão são diversos e é 

preciso um estudo mais aprofundado para entendê-los melhor. 

A mesma análise foi feita para o período letivo de 2020.1, apresentado na 

figura 18. Percebe-se exatamente os mesmos padrões observados pela figura 17, dos 

gráficos de 2019.1. Existe uma pequena diferença no gráfico relacionado aos alunos 

reprovados, que para 2020.1 é ligeiramente mais estreito para as notas mais altas se 

alargando à medida que as notas caem. Porém, a diferença é muito sutil e o gráfico 

ainda apresenta um comportamento homogêneo. Logo, as mesmas conclusões 

podem ser replicadas para esse período também. 

 

 

Aprovados – 324 

alunos 

Reprovados – 52 

alunos 

Evadiram – 82 alunos 

Figura 18: Distribuição de frequência da nota da Avaliação Online 

(AD1Online3) dividida em alunos aprovados, reprovados e que evadiram em 2020.1. 

Fonte: Autor. 

 

Com os resultados desta análise, é possível traçar estratégias pedagógicas 

para prevenir reprovações ou futuras evasões. Visto que um aluno como nota baixa 
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nesta avaliação tem suas chances de aprovação muito reduzidas, a partir das análises 

feitas acima, e algum movimento pode ser feito para prevenir essa evasão ou 

reprovação destes alunos. 

Por ser uma avaliação apresentada nos momentos iniciais do semestre, pode-

se abordar os estudantes que apresentam notas menores, oferecendo-lhes ajuda. Por 

exemplo, pode-se reiterar para este estudante que possuem tutores e monitores a sua 

disposição para auxiliar com as dúvidas, a partir dos seus erros, ou mesmo 

disponibilizar listas de exercícios adicionais para que ele possa treinar suas 

dificuldades. 

São diversas as possibilidades de ações que podem ser feitas a partir desta 

análise, que dependem muito do contexto e da instituição a qual a avaliação é 

aplicada. No entanto, essa é uma informação valiosíssima do ponto de vista do 

educador e possibilita uma melhora substancial caso seja usada de forma apropriada. 

 

4.4 AVALIAÇÃO ANTIGA VS. NOVO MODELO  

 

Uma comparação direta relacionando o modelo antigo de avaliação a 

distância utilizado pela disciplina de ICF1 com o novo modelo foi analisada neste 

trabalho.  

A partir do mesmo método utilizado nas análises acima, das figuras 17 e 18, 

foram dispostos lado a lado os gráficos contendo a distribuição de notas da avaliação 

a distância em 2019.1, modelo antigo, como avaliação obrigatória da disciplina e o 

modelo novo de avaliação, que substituiu esse modelo antigo pela conveniência de 

ser totalmente online no período de 2020.1, visto que o ano de 2020 necessitou 

diretamente desse formato devido a situação de pandemia. 
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Figura 19: Distribuição de frequência da nota da avaliação a distância dos 

períodos de 2019.1 (modelo antigo, 809 alunos) e 2020.1 (modelo novo, 458 alunos). 

Fonte: Autor. 

 

Nesta análise dos gráficos da figura 19, foram levadas em consideração as 

notas de todos os alunos que realizaram a avaliação em seu respectivo período, tendo 

sido aprovados, reprovados ou os que evadiram. E percebe-se que com o modelo 

antigo de avaliação, a densidade de notas altas, representada mais uma vez pela 

espessura do gráfico, é consideravelmente maior. À primeira vista pode parecer 

excelente, porém, ao aprofundarmos a análise, nota-se que não há como 

correlacionar o rendimento do estudante nesta avaliação com a situação final na 

disciplina, como pode ser melhor observado no gráfico da figura 20. 
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Figura 20: Distribuição de frequência da nota da avaliação a distância 

(modelo antigo) no período letivo de 2029.1. 

Fonte: Autor  

 

Logo, o método utilizado no modelo antigo da avaliação se mostra inferior em 

avaliar de fato os alunos, pois nele uma nota alta não quer dizer que o aluno aprendeu 

o conteúdo, já que quase não existem notas baixas independente da situação final do 

estudante. Além de apresentar números de alunos reprovados e que evadiram do 

curso consideravelmente maiores, quando comparados aos alunos que realizaram o 

modelo novo. 

 

 2019.1 2020.1 

Aprovados 275 324 

Reprovados 171 52 

Evadiram 363 82 

Figura 21: Tabela com a situação final dos alunos que realizaram a avaliação 

a distância em questão, nos períodos de 2019.1 e 2020.1. 

Fonte: Autor. 
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5 OPINIÃO DOS ESTUDANTES 

 

Como um passo seguinte e complementar às análises de todos estes dados 

estatisticamente, para captar melhor a percepção do aluno sobre a disciplina e sobre 

as avaliações foi elaborado um questionário com 10 afirmações. Não só com o intuito 

de analisar se o aluno acredita que obteve um bom aproveitamento de aprendizado, 

mas também sobre como ele se sentiu durante o período, tentando explorar também 

como esta disciplina afetou o seu psicológico durante o processo. 

Este questionário foi disponibilizado através da própria plataforma do 

CEDERJ, era de múltipla escolha e o aluno tinha as seguintes opções de resposta: 

concordo totalmente, concordo, nem concordo nem discordo, discordo e discordo 

totalmente. Por fim, uma caixa de texto pela qual ele poderia colocar críticas, 

sugestões e questionamentos sobre a disciplina de ICF1 que havia cursado naquele 

período, além de garantir o anonimato nos comentários, quando utilizados neste e em 

futuros trabalhos para fins acadêmicos. 

As afirmações do questionário são: 

1. Ter a chance de fazer novamente a AD online me incentivou a revisar minhas 

respostas e reconhecer alguns de meus erros. 

2. Acredito que, ao reconhecer meus erros e refazer uma tentativa, aprimorei 

meus conhecimentos enquanto realizava a AD online. 

3. Por ter mais tempo de avaliação, me senti menos pressionado(a), o que 

amenizou o meu nervosismo ao fazer uma avaliação. 

4. Por poder realizar várias tentativas para melhorar minha nota, me senti menos 

pressionado(a), o que amenizou o meu nervosismo ao fazer uma avaliação. 

5. Receber a nota imediatamente após o término da AD online, me permitiu 

reconhecer meus erros e estudar os tópicos que ainda não estou 

compreendendo direito. 

6. Comparada à avaliação tradicional presencial, acredito que o modelo AD 

online de ICF1 avalia melhor meus conhecimentos. 

7. Acredito que AD online tenha contribuído para uma melhora no meu 

desempenho na disciplina. 

8. Poder realizar a AD online mais de uma vez, me ajudou na preparação para a 

prova. 

9. O tempo sugerido para fazer uma tentativa foi suficiente. 
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10. Sentiria maior engajamento na disciplina se, após a terceira tentativa, eu 

tivesse recebido ajuda de mediadores. 

Cada afirmação colocada no questionário possui uma informação 

extremamente valiosa, sendo retirada da perspectiva do aluno, que não é possível de 

se obter somente através de suas notas. 

Como era uma atividade opcional ao final do período letivo, um total de apenas 

95 respostas foi obtido. Assim, foram analisadas primeiramente as respostas 

marcadas em múltipla escolha, atribuindo valores de 0 a 4 às alternativas de resposta, 

como ilustrado na figura 22. Pode-se analisar, em média, qual a porcentagem de 

alunos que concordou com cada afirmação, observado no gráfico da figura 23. 

 

Discordo totalmente 0 

Discordo 1 

Nem concordo nem discordo 2 

Concordo 3 

Concordo totalmente 4 

Figura 22: Tabela com a correspondência numérica das opções de resposta 

do questionário. 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 23: Histograma contendo a porcentagem de alunos que concordam 

com cada afirmação do questionário. 

Fonte: Autor  
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  Percebe-se, a partir do histograma da figura 21, que o índice de alunos 

concordando com as afirmações de 1 a 8 é bem elevado, acima de 85%. Dentro delas, 

estão afirmações direcionadas à perspectiva do aluno sobre como o novo método 

avaliativo o ajuda a evoluir e aprender enquanto está realizando a avaliação e como 

o ato de realizar esta avaliação afeta o seu estado psicológico. Pois, por serem 

avaliados, os alunos tendem a se sentir pressionados, principalmente por não poder 

cometer qualquer erro que seja. Ao ter a possibilidade de errar e não só não ser punido 

em sua nota e ainda ter a possibilidade de analisar seu erro e aprender a partir dele, 

de acordo com as respostas obtidas, o impacto psicológico foi positivo nesse aspecto 

também. 

Logo, uma aprovação desta magnitude, para as questões de 1 a 8, reafirma a 

eficácia do método avaliativo nas questões levantadas pelo questionário, também na 

perspectiva do aluno. O que fica bem claro em alguns comentários deixados pelos 

alunos como: 

 

“Eu particularmente me senti melhor com esse modo de avaliação, menos 
pressionado, consegui identificar meus pontos fracos e buscar uma melhor 
maneira de sanar minhas dificuldades. Espero que tenhamos mais avaliações 
dessa forma para que em breve existam menos dificuldades em aprender 
todo conteúdo da matéria." 

 
“Me ajudou muito a entender o conteúdo. Porque a resposta que era 
mostrada me permitiu que eu procurasse a maneira correta de achar o 
resultado. Por ser algo simples, diretamente voltado para a matéria e que 
podia fazer várias, o quanto fosse necessário. Me mostrou ser bem tranquilo 
e motivador. Sinto que se não fosse esse estilo de questionário. Minhas notas 
não seriam tão boas e eu não teria entendido nada dessa disciplina." 
 
“Particularmente acredito ser o melhor tipo de avaliação para o modelo EAD, 
pois se assumimos responsabilidades de estudar e entender o conteúdo 
longe de uma sala de aula, temos que ter responsabilidades em testarmos 
nossos conhecimentos da mesma maneira.” 

 

Porém, nas questões 9 e 10, observa-se uma discordância significativa com 

as afirmativas propostas pelo questionário, como ilustrado pela figura 22. Através dos 

comentários deixados pelos estudantes, foram analisados os alunos que marcaram a 

opção que discorda, parcialmente ou totalmente, das afirmações em questão. 

Começando pela questão 9, que aborda o tempo sugerido para uma tentativa 

de realizar a avaliação. Em que, em média, 22% das respostas do questionário 

mostram uma discordância a essa afirmativa, como a do seguinte comentário: 
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“Gosto muito da forma que esta ad estar sendo aplicada, porem só tenho um 
questionamento que é em relação ao tempo disponível para resolver cada 
questionário, que para mim particularmente não é um tempo suficiente. Pois 
são muitas questões a serem resolvidas e o tempo para calcular todas elas 
não bate com o tempo disponível em cada questionário. E seria muito bom 
ter o acompanhamento de um tutor após a terceira tentativa no questionário, 
para nos auxiliar se não conseguirmos ter êxito.” (sic) 

 

Através do comentário, percebe-se que o aluno que tem maiores dificuldades 

necessita de um tempo de realização de cada tentativa diferenciado. É possível 

observar também, o pedido de ajuda de um tutor, pois um aluno que tem dificuldades 

com o conteúdo da disciplina e mesmo com elas, sente motivado a tentar realizar a 

avaliação diversas vezes para melhorar a sua nota merece total apoio e atenção.  

Em um outro comentário, levando em consideração ainda a questão 9, 

relacionada ao tempo sugerido para cada tentativa. Um estudante colocou: 

 

“Não só a AD como a AP, deveria levar em consideração que a matéria é 
trabalhosa e é necessário prestar atenção antes de desenvolver as questões, 
25 questões em 3 horas prejudica muito, deveriam ter menos questões ou 
mais tempo, minha ap2 teria acertado mais questões se tivesse mais tempo, 
em relação a AD o problema é amenizado por ter mais de uma tentativa, por 
isso discordei na questão 2 não achei que temos mais tempo para responder 
, o número de questões por si já assusta, mas deverei ser franca nunca pensei 
conseguir ter a capacidade de desenvolver as questões o fato de exporem as 
respostas é um grande facilitador pro aprendizado, outra coisa que devem 
reconsiderar é horrível AP e AD no meio da semana pra quem trabalha e pior 
ainda esse horário até meio dia para entregar a prova.” 

 

Neste comentário, a AP citada corresponde à avaliação presencial, que por 

exigência do CEDERJ deve respeitar o padrão da instituição para todas as disciplinas. 

No entanto, é evidente a insatisfação com o tempo sugerido para realizar a avaliação, 

por este estudante possuir obrigações com seu trabalho durante a semana tendo 

somente o final de semana para realizar esse tipo de atividade que necessitam de um 

maior preparo e atenção para serem feitas. Logo, sugestões e comentários de 

pessoas que se enquadram nesta realidade são valiosíssimos, já que fazem parte do 

grupo que mais se atrai pela EAD, pela flexibilidade nos horários de estudo. 

Agora, para as respostas sobre a afirmação da questão 10, é observada a 

maior divergência de opinião entre os alunos. Lembrando que esta questionava se 

seu engajamento seria maior caso fosse disponibilizado um mediador para auxiliar o 

estudante que está na terceira tentativa de realizar a avaliação. Então, foram 
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separados alguns comentários para tentar entender o motivo das respostas se 

apresentarem tão diversas. Como um estudante que relatou que: 

 

“Sobre a última questão, sempre recebi orientações dos tutores, por isso não 
concordei, pois desde a primeira tentativa, estudei e tirei as dúvidas com os 
tutores sobre a matéria, pois tem tutoria de qualidade de manhã, a tarde e a 
noite. Não tem como o aluno reclamar.” 
(sic) 

 

No comentário acima, o estudante discorda da necessidade de tutores a partir 

da terceira tentativa, por já existir a disponibilidade das tutorias do CEDERJ em 

horários diversos. E fica a cargo do estudante procurá-las caso se depare com 

dificuldades nas avaliações. Por outro lado, analisando somente a parte do comentário 

do estudante colocado na página 36 relacionada à questão 10, ele relata: “E seria 

muito bom ter o acompanhamento de um tutor após a terceira tentativa no 

questionário, para nos auxiliar se não conseguirmos ter êxito”. Deixando evidente a 

divergência de opiniões. 

A partir do comentário destes alunos, é possível observar um certo padrão, 

pois o que diz que não existe a necessidade de tutores a partir da terceira tentativa, é 

um aluno motivado que procura o auxílio das tutorias para tirar suas dúvidas. Logo, é 

provável que, a partir deste comportamento, não tenham restado muitas dúvidas no 

momento de realizar a avaliação. Já o estudante que acredita que a ajuda do tutor é 

válida, demonstra em seu comentário, que tinha sim muita dificuldade com o conteúdo 

e que essa ajuda para realizar a avaliação seria muito bem-vinda. 

Claro que estudos mais aprofundados devem ser feitos acerca do tema, 

analisando mais dados e de uma forma mais detalhada para entender melhor a 

necessidade destes alunos. Porém, mesmo que alguns alunos não concordem em 

colocar o tutor disponível a partir da terceira tentativa de realização da avaliação, 

existe um grupo que seria beneficiado por esta ajuda. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O cenário pandêmico de 2020 evidentemente causou um grande impacto no 

sistema educacional, impondo uma mudança imediata na estrutura deste sistema a 

direcionando para o ensino remoto emergencial. Apesar de não ser exatamente a 

mesma metodologia de ensino, o ensino remoto emergencial se aproxima de algumas 

características do EaD. Portanto, muito pode ser aproveitado da EaD em benefício 

dessa mudança repentina e já existem instituições de excelência que trabalham com 

esta modalidade de ensino que podem ser utilizadas como referência para ajudar a 

comunidade educacional a lidar com toda essa situação, como o CEDERJ. 

O novo modelo avaliativo apresentado pela coordenação da disciplina de ICF1 

se mostrou muito eficaz, tanto nas análises quantitativas através de todo o trabalho 

feito a partir das comparações das notas dos alunos e nas respostas às afirmações 

do questionário, quanto nas análises qualitativas através das sugestões e críticas 

deixadas pelos próprios alunos ao final do questionário. 

Comprovada a eficácia, este modelo pode não só ser adaptado para outras 

disciplinas, como cálculo, geometria ou até mesmo como auxílio para a parte 

matemática das cadeiras de física básica, mas também no próprio ensino médio, já 

que ICF1 trata nessa avaliação do aprofundamento de conceitos que sua base é 

aprendida ainda na escola. 

Além das constatações observadas acerca do novo modelo de avaliação, os 

métodos utilizados para se chegar a essas conclusões também são importantes. 

Podem inclusive ser utilizados como base para testar e qualificar o sucesso de 

qualquer tipo de avaliação que tenha uma métrica bem definida, podendo ser notas, 

conceitos ou qualquer outra forma quantificável na avaliação do trabalho do aluno. 

Isto não se limita somente a cursos com conteúdo de cunho matemático na 

graduação, onde questões com resultados numéricos corrigidos automaticamente são 

possíveis, mas também a qualquer tipo de curso de qualquer nível de graduação, por 

analisar e comparar diretamente duas formas de avaliação distintas (a avaliação à 

distância antiga e o novo modelo de avaliação online) utilizando diversos dados como 

parâmetro, como: 

− Comparar a média de tempo de realização das avaliações em teste, 

para tentar entender quanto, em média, o aluno dispõe do seu dia para 

realizar aquela atividade. 
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− Comparar a distribuição de frequência das notas e associá-las à 

situação final dos alunos para descobrir se, a partir das avaliações em 

análise, é possível correlacionar a aprovação, reprovação ou evasão 

(caso a evasão seja um problema) com as atividades em questão e 

também para que possam ser traçadas estratégias pedagógicas com o 

intuito de prevenir o fracasso acadêmico. 

− Criar um canal direto de comunicação com os alunos, podendo ter um 

questionário, caso exista alguma informação predeterminada que 

precise ser extraída. Mas sempre dando a liberdade do aluno escrever 

sua crítica ou sugestão para o curso, já que o estudante é o melhor 

crítico que um educador pode ter. 

Todas estas ferramentas de análise também são perfeitamente aplicáveis na 

modalidade de ensino presencial, bastando a avaliação ficar disponível para os 

estudantes em uma plataforma análoga e que seja possível acompanhar os seus 

resultados. Uma vez coletados estes dados, é possível analisá-los da mesma forma 

como mostrado neste trabalho, podendo servir como base para futuros trabalhos que 

analisem o método, comparando sua utilização no ensino presencial e na EaD. 

Uma outra forma de dar prosseguimento a este trabalho seria um estudo mais 

detalhado sobre a evasão dos alunos, que é um dos principais problemas da EAD. A 

finalidade seria entender melhor os motivos pelos quais os alunos desistem de cursar 

esta ou outra disciplina a distância, possibilitando, assim, ações preventivas para 

minimizar esta dificuldade. 

Pode-se pensar também, em estudos futuros, em como se relaciona o tempo 

que o aluno leva para realizar as provas com o seu resultado e sua evolução a cada 

tentativa. Estes dados, uma vez coletados, podem trazer informações muito valiosas 

para ajudar a entender cada vez mais o aluno de maneira geral. 

Em suma, este trabalho abrange diversas perspectivas a partir de um novo 

método de avaliação testado no curso de ICF1 do CEDERJ. Porém, nenhum resultado 

poderia ser constatado se não houvesse, da parte dos educadores, a paixão e a 

vontade de sempre buscar por novas soluções e inovações, com intuito de 

proporcionar o melhor ambiente de aprendizagem possível para os estudantes, 

tornando o processo mais acessível e prazeroso a todos os envolvidos. 
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