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QUAIS SÃO OS MELHORES MÉTODOS DE AVALIAÇÃO NO ENSINO REMOTO 

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 NA PERCEPÇÃO DOS DISCENTES  

 

RESUMO 

 

Ao final do ano de 2019, o mundo foi surpreendido com o novo Coronavírus, e para frear o seu 
alastramento, no início de 2020, as instituições e os estabelecimentos foram fechados; o ensino 
remoto emergencial foi adotado visando a retomada do período letivo do ensino superior, e para 
diminuir os efeitos causados pelo isolamento social sobre a aprendizagem estratégias didáticas 
e pedagógicas foram criadas. Nesse sentindo, este estudo teve o objetivo de identificar na 
percepção dos discentes o(s) melhor(s) método(s) de avaliação no ensino remoto durante o 
período da pandemia da Covid-19. Para tanto, elaborado um questionário com diversas 
modalidades de avaliações e aplicado aos discentes da Universidade de Brasília de diversos 
cursos de graduação. Os resultados mostraram que na percepção da maioria dos alunos as 
avaliações que mais se adequam ao ensino remoto são as provas on-line, a aplicação de 
exercícios via Moodle e os trabalhos coletivos, os resultados dos testes do qui-quadrado 
evidenciaram, que não há discrepâncias nas frequências das respostas dos respondentes quando 
a amostra foi segregada pelo gênero. O estudo busca contribuir com as discussões sobre as 
modalidades de avaliação utilizadas no ensino remoto durante o período excepcionalíssimo da 
pandemia da Covid-19. 

Palavras-chave: Ensino Emergencial. Avaliação. Discentes e Aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No final do ano de 2019, o mundo foi surpreendido com o novo Coronavírus, que causa 

a infecção da Covid-19, que é uma doença que afeta a respiração e é facilmente transmitida 

através de gotículas, surgiu na China e rapidamente se espalhou pelo mundo. Com a chegada 

do vírus no Brasil em 2020, e com o intuito de combatê-lo, os governos Estaduais determinaram 

que a população se afastasse de suas atividades cotidianas, levando ao isolamento social para 

prevenir o contágio. Por conta disso, as instituições educacionais públicas e privadas, além de 

outros estabelecimentos foram fechados. 

Diante do contexto da pandemia do coronavírus e da Covid-19, os docentes retornaram 

as atividades educacionais a distância, na forma de ensino remoto, e para tanto, houve a 

necessidade de refletir sobre formas e métodos de ensinar e como avaliar o aprendizado, 

redirecionando estratégias de ensino presenciais para a área remota; logo, os docentes se 

empenharam para se adaptarem as necessidades de aprendizagem, tanto para as formas de 

ensino quanto para as formas de avaliar o desempenho do aprendizado dos discentes.  

Com base na reflexão acima, o Conselho Nacional de Educação por meio do CNE/CP 

nº 5/2020 (BRASIL, 2020), declarou que excepcionalmente, as formas de avaliar 

presencialmente por meio de testes podem ser modificadas e formatadas para o ensino remoto. 

Para a educação superior, o Conselho (BRASIL, 2020) recomendou a substituição das 

avaliações presenciais para avaliações remotas. 

Sendo assim, para que a didática fosse substituída, de forma eficaz, houve a necessidade 

também de pensar sobre os tipos de avaliação existentes, para que as formas de aplicar as 

avaliações fossem remodeladas para o espaço on-line. Desta forma, com a inclusão do ensino 

remoto emergencial, os professores tiveram que reformular a interação com os alunos, uma vez 

que, por falta do convívio presencial, as expectativas de compreensão de cada aluno não eram 

atendidas regularmente. 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é identificar na percepção dos discentes o(s) 

melhor(s) método(s) de avaliação no ensino remoto durante o período da pandemia da 

Covid-19. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Tipos de Avaliação  

Há muito tempo o processo de avaliação é um mecanismo utilizado para formar, avaliar 

e testar a aprendizagem de cada indivíduo; e é por meio desse mecanismo que os docentes 

constatam se os assuntos abordados estão sendo compreendidos, e se os métodos utilizados são 

eficazes ou se as melhorias são necessárias. 

Segundo Sant’Anna (1995) a avaliação é um processo que imprime o dinamismo no 

trabalho escolar, pois identifica a situação e possibilita a modificação de acordo com aquilo que 

é necessário. Para Cruz, Cobrar e Slomski (2008) a avaliação da aprendizagem vai além de 

apenas medir o desenvolvimento do aluno, é também vista como segurança do resultado 

alcançado, por conta das escolhas feitas pelos educandos a favor da aprendizagem. 

De acordo com Russell e Airasian (2014), existem três domínios principais, para 

orientar as avaliações. O domínio cognitivo que abrange as atividades intelectuais, como 

solucionar problemas, aplicar conhecimento, memorizar, interpretar e pensar criticamente. Já o 

domínio afetivo engloba valores, emoções, sentimentos, atitudes e interesses. E o domínio 

psicomotor abarcam atividades práticas ou ações em como o aluno manipula objetos como 

canetas ou teclados. Normalmente, o domínio que recebe mais atenção é o cognitivo, porém os 

professores conseguem colocar em prática os três domínios durante todo o período letivo. 

Existem três etapas de avaliação, destaca Gil (2008), a diagnóstica, a formativa e a 

somativa. A avaliação diagnóstica dispõe de três objetivos, o primeiro é o de determinar a real 

situação do aluno, o segundo é o de verificar se os alunos possuem as habilidades e os pré-

requisitos para o processo e o terceiro é identificar a causa das dificuldades encontradas durante 

o processo de aprendizagem. Ela pode ser feita por meio de debates, resenhas, seminários, e 

entre outras ferramentas. 

A avaliação formativa é o processo de formação, para Gil (2008), ela tem função de 

orientar, apoiar, reforçar e corrigir. Diferente da diagnóstica, que ocorre no início da 

aprendizagem, a formativa deve ocorrer durante o período educacional. De acordo com Petrucci 

e Batiston (2006) através da avaliação formativa o docente consegue perceber as dificuldades 

de cada aluno, podendo ser possível identificar e corrigir as deficiências e necessidades 

observadas. Esta avaliação pode ser aplicada através de trabalhos em grupo, trabalhos 

individuais, exercícios, estudos de caso, e todas as formas que permitem analisar o desempenho 

do ensino. 
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Já a avaliação somativa tem como objetivo principal identificar o nível de 

aprendizagem. Ela deve acontecer ao final do processo de aprendizagem, classificando os 

estudantes de acordo com os resultados alcançados. Nela estarão sendo avaliados os conteúdos 

ensinados pelos docentes. Esses resultados auxiliaram os professores nas tomadas de decisões 

em relação aos discentes. Ela vai trabalhar com todas as avaliações, para unir os dados de cada 

aluno. Podemos perceber as avaliações somativas em provas discursivas, provas objetivas, 

provas orais ou práticas e qualquer modalidade de avaliação que vá avaliar a eficácia no 

processo de aprendizagem.  

Oliveira e Paixão (2013), constatam a necessidade de escolha de pelo menos um 

instrumento avaliativo de cada modalidade (diagnóstica, formativa e somativa), com o 

propósito de auxiliar na aprendizagem dos acadêmicos. As autoras assim, concluíram que cabe 

ao professor não utilizar somente as provas como instrumento avaliativo, mas também outros 

instrumentos para que novas habilidades e aprendizagens significativas sejam desenvolvidas. 

Como as instituições precisavam repensar os sistemas avaliativos, nesse primeiro 

momento, elas precisavam diagnosticar e criar algo que funcionasse no mundo digital. Por isso, 

essas informações são necessárias na hora de criar novas metodologias de avaliação. Essas três 

formas de avaliar devem estar interligadas durante todo o processo de aprendizagem para 

garantir êxito com os resultados finais. 

Por esse motivo os docentes precisam ter conhecimentos sobre as formas de avaliar para 

trazer para o contexto do ensino on-line e investigar quais as melhores decisões a serem tomadas 

nesse processo de ensino-aprendizagem. Nesse cenário, para o ensino remoto é importante a 

escolha de ferramentas de interação, como fóruns de discursão com mensagens diretas ou 

comentários durante a aula, plataformas de ensino a distância (EAD) para possibilitar a 

interação dos alunos com os conteúdos ministrados, aplicação de testes ou provas on-line. 

Assim sendo, avaliar no âmbito educacional, é uma etapa imprescindível para construir 

conhecimento, identificar o avanço dos alunos e, se necessário, melhorar a qualidade educativa. 

Pensando sempre no desenvolvimento do educando. Os métodos avaliativos são importantes 

para analisar o processo de aprendizagem. A avaliação irá apontar os resultados e como foi o 

progresso e o desenvolvimento de cada aluno. 

Segundo Gil (2008), as técnicas de avaliação devem ser escolhidas após o professor 

considerar o que melhor se ajusta aos objetivos definidos no plano de ensino. Assim, se torna 

relevante o conhecimento das diferentes modalidades de avaliar. 

 



11 

 
2.2  Efeitos da Pandemia da Covid-19 Sobre os Discentes 

O fim das atividades presenciais trouxe grandes efeitos para os docentes e os discentes, 

pois para Dias e Pinto (2020) é improvável transferir a forma tradicional de ensino para o meio 

remoto sem pensar na complexidade que existe no meio digital e nas dificuldades que 

professores e alunos têm para se adaptar as novas tecnologias.  

O uso de diferentes formas de tecnologias durante o período da pandemia pode ser visto 

como um auxílio, podendo unir as pessoas aos lugares disponíveis nesse meio virtual. 

Entretanto, traz questões profundas em meio ao ensino e aprendizado por estabelecer um ritmo 

mais intenso e acelerado de trabalho. 

Gusso et al. (2020) constataram que a implementação do ensino remoto às pressas 

comprometeu a qualidade do ensino superior. Dessa forma, o baixo desempenho dos 

acadêmicos caminha para o fracasso nas universidades e contribui para a evasão do ensino 

superior. Appenzeller et al. (2020), descrevem que um dos motivos para tais queixas seria a 

carência de acesso à internet, dificultando as atividades através das plataformas digitais e 

aplicativos de imagem. 

As atividades remotas contam com aulas síncronas, que são aulas ao vivo com interação 

entre professor e aluno, nesta modalidade, as aulas são realizadas com horários pré 

estabelecidos, e aulas assíncronas que contam com vídeos gravados pelos professores. Já no 

EAD, os alunos podem assistir as aulas gravadas a qualquer momento, é um espaço onde os 

professores podem disponibilizar os conteúdos e aplicar atividades. 

Com isso, a cada nova descoberta, os alunos precisaram reinventar uma nova rotina, 

encontrar novas formas de estudo, para continuar seu processo de aprendizagem via atividades 

remotas. 

 

2.3 Processo de Adaptação das Avaliações para o Ensino Remoto 

Visto as dificuldades encontradas pelos discentes para adaptação ao estilo remoto, os 

professores precisaram ajustar a forma de avaliar para propiciar uma avaliação adequada, 

coerente e apropriada, com diferentes abordagens e práticas.  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a verificação do rendimento 

escolar deve se basear na avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno 

(Brasil,1996). Diante disso, compreende-se que a avaliação é um procedimento amplo, onde 

atribuir nota é a última etapa de um ciclo de aprendizagem. 
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Em razão disso, no Quadro 1 são apresentadas alternativas de avaliações utilizadas pelos 

docentes no ensino remoto. 

Quadro 1: Formas de avaliação utilizadas pelos docentes no ensino remoto. 

Avaliações Alternativa 

Para o Ensino Remoto 

Considerações 

Provas (on-line) Atestam a interpretação do aluno sobre o conteúdo ministrado. Estimula novos 

questionamentos e afasta a reprodução automática. 

Trabalho escrito em grupo Avaliação por construção colaborativa do conhecimento. 

Apresentação de trabalho em 

grupo em vídeo 

Ferramenta de construção colaborativa de forma assíncrona. 

Aplicação de exercícios via Moodle A inclusão de questionários on-line leva a explicações discursivas. 

Seminário Evidencia a realização do conteúdo. 

Estudo de caso (caso prático) Esse processo evidencia os conceitos assimilados. Exige raciocínio e aplicação 

conceitual do aluno. 

Resenha, Resumos Demonstra níveis individuais de aprendizagem. 

Debate em grupo Amplia o diálogo em torno do assunto ministrado, apontando os caminhos a serem 

vistos. 

Quiz (uso de jogos) Ferramenta que integra e valoriza a participação do estudante. 

Apresentação de trabalho 

individual em aula síncrona 

Apresenta a assimilação do conteúdo adquirido. 

Trabalho escrito individual Os desenvolvimentos de projetos podem integrar diferentes conhecimentos, 

conteúdos. 

Apresentação de trabalho em 

grupo em aula síncrona 

Permite identificar a participação real dos estudantes em atividade grupal. 

Fonte: Elaboração Própria, com base no estudo: A avaliação no Ensino Remoto Emergencial, 2020. 

Segundo Melchior (1999, p.101), “[...] não existe uma forma melhor que a outra de 

verificar o rendimento escolar. Cada questão deve estar adequada ao objetivo que pretende 

avaliar o desenvolvimento e habilidade intelectual dos alunos na assimilação dos conteúdos.” 

A diversificação do processo avaliativo oferece mais oportunidade de os estudantes atestarem 

sua aprendizagem. Ainda não há como definir quais atividades avaliativas são melhores ou 

piores, pois cada grupo tem seu parâmetro de aprendizagem. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Para Gil (2010, p.1), a pesquisa é o processo racional e sistemático com objetivo de 

encontrar respostas para os problemas propostos. Nesse contexto, o presente estudo foi 

realizado mediante pesquisa de campo, na modalidade exploratória. Seu método corresponde a 

observação, coleta, análise e interpretação dos dados. A coleta de dados é responsável por 

extrair dados e informações diretamente da realidade com o uso de questionários avaliativos, 

que darão respostas para o problema abordado.   

Para a realização da pesquisa foi elaborado um questionário no Google Forms com 

perguntas fechadas. O questionário foi enviado para estudantes de diversos cursos da 

Universidade de Brasília através do aplicativo WhatsApp, no segundo semestre de 2021.  

As questões relacionadas com formas de avaliações foram desenvolvidas com base nas 

avaliações mais utilizadas pelos docentes durante os anos de formação dos alunos de Graduação 

da Universidade de Brasília juntamente com as modalidades avaliativas adaptadas para o meio 

remoto. Feito isto, na primeira parte do questionário foi analisado o perfil dos discentes, onde 

eles responderam qual curso estavam cursando, qual semestre se encontravam, o gênero que se 

identifica e sua faixa etária e na segunda parte do questionário o aluno poderia escolher os 

métodos avaliativos que os professores utilizaram nas disciplinas cursadas por ele durante o 

ensino remoto, e em seguida escolher os métodos que, em sua opinião, seriam mais adequados 

para o período do ensino remoto, tendo como base as avaliações descritas no Quadro 1. 

A amostra é formada por 91 respondentes, com concentração maior de alunos do curso 

de Ciências Contábeis (Ver Tabela 1). 
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Tabela 1: Amostra por curso. 

Cursos Quantidade 

Administração 2 

Agronomia 2 

Arquitetura 1 

Biologia 1 

Ciências Contábeis 46 

Direito 2 

Educação Física 1 

Enfermagem 1 

Engenharia civil 1 

Engenharia Eletrônica 1 

Farmácia 1 

Física licenciatura/bacharel 1 

Gestão de Rh 1 

Gestão em saúde 1 

Gestão Pública 2 

Letras Inglês 1 

Matemática 1 

Medicina 3 

Música 1 

Odontologia 1 

Pedagogia 1 

Pós em Urgência e Emergência 1 

Psicologia 3 

Publicidade e Propaganda 1 

Relações internacionais 1 

Sistemas da Informação 2 

Terapia Ocupacional 11 

Total  91 

     Fonte: Dados da amostra. 

Após receber os questionários respondidos, os dados foram tabulados no Excel e os 

resultados foram apresentados em tabelas e gráficos. E para verificar se há diferenças 

discrepantes entre as preferências dos participantes da pesquisa sobre as modalidades de 

avaliações apresentadas na questão 2 do questionário, a amostra foi segregada pelo gênero, e o 

teste do qui-quadrado utilizado com nível de significância de 5%.   

O teste do qui-quadrado é utilizado quando as variáveis são não paramétricas, ou seja, 

não se exige que a amostra tenha distribuição normal (BRUNI,2009). A hipótese nula alega o 
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fato de as frequências serem iguais, enquanto a hipótese alternativa alega que existe diferença 

entre as frequências: 

H0: As frequências esperadas e as frequências observadas são iguais  

H1: As frequências esperadas e as frequências observadas são diferentes  

Segundo Bruni (2009) não é recomendável utilizar o teste do qui-quadrado quando 

existirem frequências esperadas menores que 5, sendo assim, não foi possível testar a amostra 

segregada por curso ou faixa etária. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A primeira parte do questionário teve o objetivo de identificar o perfil dos estudantes 

que participaram da pesquisa: gênero, faixa etária, curso e o semestre. A amostra total é formada 

por 91 respondentes, sendo 46 do gênero masculino e 45 do gênero feminino. A maior parte 

dos alunos está no décimo semestre. A faixa etária é variada dos 17 até os 40 anos, tendo 66 

dos respondentes entre os 21 a 30 anos, 20 respondentes até os 20 anos e 5 respondentes dos 31 

aos 40 anos (Ver Gráfico 1).  

Gráfico 1: Faixa etária dos respondentes. 

 

                                 Fonte: Elaboração Própria. 

 Na segunda parte do questionário (Quadro 2), procurou-se identificar quais foram os 

instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes no período de adaptação para o ensino 

remoto e quais desses instrumentos são identificados como os mais eficientes na visão dos 

discentes. A primeira questão da segunda parte do questionário solicitava que o estudante 

assinalasse os tipos de avaliação utilizadas pelos professores nas disciplinas cursadas por ele 
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no ensino remoto durante a pandemia. Os resultados encontrados são apresentados na Tabela 

2. 

Tabela 2: Métodos de avaliação utilizados pelos docentes. 

Alternativas da Questão 1 N Qtde Média 
Desvio 
padrão 

Prova (on-line) 91 83 0,9121 0,2847 

Aplicação de exercícios via Moodle 91 59 0,7912 0,4801 

Trabalho escrito em grupo 91 55 0,6484 0,4917 

Apresentação de trabalho em grupo em vídeo 91 72 0,6044 0,4087 

Trabalho escrito individual 91 36 0,5934 0,4917 

Apresentação de trabalho em grupo em aula síncrona 91 46 0,5495 0,5027 

Estudo de caso (caso prático) 91 36 0,5055 0,4917 

Resumo 91 42 0,4725 0,5013 

Debate em grupo 91 20 0,4615 0,4164 

Seminário 91 43 0,3956 0,5020 

Resenha 91 30 0,3956 0,4727 

Apresentação de trabalho individual em aula síncrona 91 54 0,3297 0,4939 

Quiz (uso de jogos) 91 50 0,2198 0,5003 

                  Fonte: Elaboração Própria. 

Observa-se que” provas on-line” se destacou com a maior quantidade de indicações 

pelos respondentes. Este resultado mostra que mesmo no ensino remoto o método mais comum 

de avaliação continuou sendo a preferência dos docentes. Em seguida, estão os "exercícios via 

Moodle” (Ver Tabela 2). Segundo Gil (2008) as técnicas de avaliação devem ser escolhidas 

após o professor considerar o que melhor se ajusta aos objetivos definidos no plano de ensino. 

E neste caso, a maioria dos docentes dos participantes da pesquisa escolheu as avaliações mais 

comumente utilizadas no ensino presencial, em desacordo com Dias e Pinto (2020), que 

consideram improvável transferir a forma tradicional de ensino para o meio remoto.  

Os métodos menos utilizados pelos docentes, de acordo com os respondentes, foram o 

“quiz (uso de jogos)” e a “apresentação de trabalho individual em aula síncrona”. O resultado 

deste último se deve a orientação da Universidade na Resolução do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão nº 0123/2021 que dispõe no artigo 3, § 3º sobre as atividades acadêmicas, 

incluindo as avaliativas, onde o contato entre os Docentes e Estudantes devem ocorrer 

preferencialmente em plataformas digitais, com ferramentas tecnológicas gratuitas e de fácil 

acesso para os Estudantes (Ver Tabela 2). 

Diante dos resultados, percebe-se que mesmo em período de aulas remotas os 

professores preferem avaliar os discentes por meio de métodos de avaliação já utilizados 
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tradicionalmente no ensino presencial, por ter resultado efetivo na aprendizagem. Para Araújo 

et al. (2020) ainda que encontrem dificuldades no processo avaliativo, a maioria dos professores 

conseguem avaliar a aprendizagem dos estudantes, mesmo estando em situação de ensino 

remoto. 

A segunda pergunta teve a finalidade de saber a opinião dos discentes sobre quais dos 

tipos de avaliação utilizadas pelos professores eram mais adequadas para o ensino remoto. Cada 

aluno poderia marcar quantas alternativas quisesse. Na Tabela 3 apresenta-se os métodos de 

avaliação adequados de acordo com os discentes. 

Tabela 3: Métodos de avaliação adequados de acordo com os discentes. 

Alternativas da Questão 2 N Qtde Média 
Desvio 
padrão 

Prova (on-line) 91 65 0,7143 0,4542 

Aplicação de exercícios via Moodle 91 45 0,4945 0,5027 

Trabalho escrito em grupo 91 19 0,2088 0,4087 

Apresentação de trabalho em grupo em vídeo 91 20 0,2198 0,4163 

Trabalho escrito individual 91 34 0,3736 0,4864 

Apresentação de trabalho em grupo em aula síncrona 91 22 0,2418 0,4305 

Estudo de caso (caso prático) 91 34 0,3736 0,4864 

Resumo 91 30 0,3297 0,4727 

Debate em grupo 91 29 0,3187 0,4685 

Seminário 91 16 0,1758 0,3827 

Resenha 91 20 0,2198 0,4163 

Apresentação de trabalho individual em aula síncrona 91 15 0,1648 0,3730 

Quiz (uso de jogos) 91 12 0,1319 0,3402 

    Fonte: Elaboração Própria. 

Interessante notar que a preferência dos docentes por “prova on-line” também é o 

método considerado adequado pela maioria dos respondentes. Os participantes apontaram o uso 

de “quiz (uso de jogos)” e a “apresentação de trabalho individual em aula síncrona”, como as 

menos eficazes na forma de avaliar com 12 e 15 respostas assinaladas consequentemente. A 

Tabela 4 apresenta, segundo as respostas computadas, a opinião dos discentes sobre as formas 

mais adequadas de avaliação segregadas por gênero.  
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Tabela 4: Métodos de avaliação adequados de acordo com o gênero dos discentes. 

Avaliações 
Gênero Qui-

quadrado 
Significân

cia Masculino Feminino 
Provas (online) 36% 35% 0,004 0,947 

Aplicação de exercícios via Moodle 27% 22% 0,893 0,345 

Trabalho escrito em grupo 11% 10% 0,42 0,838 

Apresentação de trabalho em grupo em vídeo 13% 9% 0,916 0,339 

Resumo 12% 21% 3,451 0,063 

Apresentação de trabalho individual em aula síncrona 9% 8% 0,056 0,813 

Trabalho escrito individual 14% 23% 3,293 0,07 

Apresentação de trabalho em grupo em aula síncrona 11% 13% 0,301 0,583 

Seminário 9% 9% 0,002 0,961 

Estudo de caso (caso prático) 17% 20% 0,265 0,607 

Resenha 10% 12% 0,316 0,574 

Debate em grupo 17% 14% 0,364 0,546 

Quiz (uso de jogos) 5% 8% 0,436 0,509 

Fonte: Elaboração própria. 

Considerando o gênero dos participantes da pesquisa na indicação de provas on-line 

como forma de avaliação mais adequada observa-se que o percentual de alunos é bem próximo, 

ou seja, não se observou grande diferença nas opiniões, assim como para as modalidades de 

avaliação de “aplicação de exercícios no Moodle”; “trabalho escrito em grupo”; e “apresentação 

de trabalho em grupo em vídeo”. Aceitando-se o fato de as frequências observadas e esperadas 

não serem discrepantes para as quatro modalidades de avaliação, uma vez que os testes do qui-

quadrado apresentaram nível de significância maior que 0,05 (Ver Tabela 4). 

Observa-se nos resultados apresentado, que nas modalidades de avaliação “resumo” e 

“trabalho escrito individual” as diferenças entre as respostas dos respondentes considerando o 

gênero são um pouco acentuadas, porém os resultados do teste estatístico do qui-quadrado 

evidenciaram não haver discrepância nas respostas dadas pelos respondentes, ou seja, as 

diferenças nas respostas são ao acaso, pois todos os resultados dos testes apresentaram 

significância maior que 0,05. Observa-se também que a “apresentação de trabalho individual 

em aula síncrona” não é uma atividade muito atrativa para os discentes que participaram da 

pesquisa. 

A Tabela 4 mostra que respostas dos alunos sobre as modalidades de avaliação, 

“seminário”, “estudo de caso”, “resenha”, “debate em grupo”, “quis”, não apresentaram 

diferenças acentuadas considerando o gênero dos respondentes para modalidades adequadas 

para o ensino remoto. Tanto que os testes do qui-quadrado não apresentaram significância 
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estatística para nenhuma das formas de avaliação, pois para essas modalidades apresentadas, o 

nível de significância foi maior que 0,05. No entanto, observa-se que os discentes participantes 

da pesquisa não gostam das modalidades “seminário” e “quiz”, pois foram as menos indicadas 

pelos alunos para o ensino remoto. 

Tabela 5: Indicação de formas adequadas de avaliação de acordo com o semestre dos discentes. 

SEMESTRES Provas (on-line) 
Aplicação de 
exercícios via 

Moodle 

Trabalho 
escrito em 

grupo 

Apresentação de 
trabalho em grupo 

em vídeo 

1º  0% 2% 0% 0% 

2º  14% 11% 11% 0% 

3º  15% 20% 11% 5% 

4º  8% 7% 16% 10% 

5º  3% 4% 0% 5% 

6º  6% 11% 11% 10% 

7º  11% 13% 21% 20% 

8º 22% 16% 16% 30% 

9º  5% 4% 0% 5% 

10º  17% 11% 16% 15% 

              Fonte: Elaboração Própria.  

Já na Tabela 5 apresenta as respostas dos alunos, segregadas por semestre, para as 

modalidades de avaliação consideradas mais adequadas para serem utilizadas no ensino remoto. 

Ao analisar e comparar os alunos dos primeiros e dos últimos semestres, nota-se diferentes 

gostos quanto as modalidades avaliativas para o ensino remoto. Os alunos dos primeiros 

períodos da universidade têm preferências por avaliações de rápida correção e de análise 

individual da capacidade de aprendizagem. Enquanto os alunos dos últimos semestres 

escolheram variadas formas de avaliação, desde avaliações individuas e uma grande preferência 

por trabalhos grupais e avaliações discursivas, com debates e interações entre alunos. 

Levando em conta as modalidades de avaliação mais escolhidas pelos discentes, 

percebe-se a preferência por avaliações formativas e somativas. Este resultado vai de encontro 

com a opinião de Oliveira e Paixão (2013), pois segundo as autoras cabe ao professor não 

utilizar somente as provas como instrumento avaliativo, mas também outros instrumentos para 

que novas habilidades e aprendizagens significativas sejam desenvolvidas. E segundo Petrucci 

e Batiston (2006) através da avaliação formativa o professor detecta de imediato as deficiências 

que o aluno possui, o que possibilita ao professor sanar as necessidades constatadas. Segundo 

Haydt (1994), a preferência pelos tipos de avaliação somativas e formativas se deve ao fato de 
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fornecer, aos docentes e aos discentes, sobre seu rendimento e sua classificação no decorrer do 

período letivo.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo teve como objetivo identificar na percepção dos discentes o(s) melhor(s) 

método(s) de avaliação no ensino remoto durante o período da pandemia da Covid-19. 

Diante do cenário de adaptação do ensino remoto devido a pandemia, e visando encontrar a 

melhor forma de avaliar a aprendizagem, o estudo encontrou diversas opiniões dos estudantes 

sobre a eficácia das avaliações propostas pelas docentes. 

Segundo a maioria dos alunos, as avaliações que mais se adequam ao ensino remoto são 

as provas on-line, a aplicação de exercícios via Moodle e os trabalhos coletivos. Para eles, essas 

modalidades avaliativas exercem a proposta de examinar a aprendizagem dos discentes durante 

o período de ministração do curso. O que pode ser visto como vantajoso pois são as modalidades 

cujo a utilização já esteja sendo feita pelos docentes. 

O tipo de avaliação diagnostica, que é aquela realizada no início do período letivo, é 

pouco utilizada pelos docentes, visto que para a maioria dos alunos não marcaram como efetivas 

na avaliação da aprendizagem, porém esse tipo de avaliação é importante, principalmente para 

o ensino remoto, pois pode evidenciar qual foi o impacto que eles tiveram com o isolamento 

social e perceber qual é o nível de conhecimento que os alunos dispõem para que possam iniciar 

novos conteúdos no período letivo. 

Os resultados dos testes do qui-quadrado evidenciaram, que não há discrepâncias nas 

frequências esperadas e observadas quando a amostra foi segregada pelo gênero, ou seja, as 

avaliações mais adequadas segundo os respondentes do gênero masculino são bastante 

próximas das avaliações consideradas adequadas pelo gênero feminino, não sendo possível 

rejeitar a hipótese H0.  

Não foi possível realizar o teste utilizando as variáveis curso, faixa etária e semestre, 

uma vez que o teste não é confiável quando a frequência da variável é menor que cinco. Outra 

limitação da pesquisa, é que a maioria da amostra está concentrada no curso de Ciências 

Contábeis. 

Sugere-se que a pesquisa seja realizada em outras instituições de ensino públicas e 

privadas, e em outros cursos, para que seja possível o comparativo entre instituições e também 

cursos.  
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