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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo elaborar um instrumento de avaliação da
aprendizagem dos estudantes em fóruns de discussão on-line de disciplinas
ministradas a distância na Universidade Gama Filho. A abordagem avaliativa
utilizada foi a centrada em objetivos, segundo modelo proposto por Tyler, com o
propósito de validar a adequação do instrumento elaborado. Assim sendo, foram
envolvidos os possíveis interessados no estudo e elaborados dois instrumentos de
avaliação - o primeiro para avaliar a aprendizagem dos estudantes e o segundo para
avaliar a eficácia do primeiro. Os dados foram organizados e interpretados de
acordo com categorias, indicadores e padrões pré-determinados e, ao final,
sugeridas recomendações. Segundo os professores envolvidos o instrumento avalia
a aprendizagem dos estudantes a partir das categorias e indicadores propostos. Os
obstáculos encontrados no desenvolvimento deste estudo avaliativo estavam
relacionados principalmente a situação que a instituição vive atualmente, dificultando
o

trabalho

dos

professores,

assim

como

seu

comprometimento

com

o

desenvolvimento da educação a distância. As sugestões foram feitas propondo uma
maior divulgação do instrumento e aplicação em outras disciplinas, professores e
instituições, o que poderá trazer um aprimoramento do instrumento proposto.
Palavras-chave: Avaliação. Fórum on-line. Educação a Distância.

ABSTRACT
The present study aimed to develop an instrument for assessing student learning in
on-line discussion in forum of courses taught at distance at Gama Filho University.
The evaluation approach used was centered on objectives, as proposed by Tyler in
order to validate the suitability of the developed instrument. The possible interested
people in the study were involved; two evaluation instruments were developed - the
first to assess student learning and the second to evaluate the effectiveness of the
first. The data were organized and interpreted according to categories, indicators and
predetermined standards. In the end recommendations were suggested. According
to the teachers involved the first instrument assesses student learning on the
categories and indicators proposed. The obstacles encountered in the development
of this evaluation study were related to the institution's actual situation, hindering the
work of teachers, as well as its commitment to the development of distance
education. The recommendations suggested a wider dissemination and application of
the instrument in other courses, teachers and institutions, which could bring an
improvement of the proposed instrument.
Keywords: Evaluation. On-line forum. Distance Education.
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1 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Educação a Distância (EaD) vem, ao longo de sua trajetória histórica,
apresentando grandes mudanças em sua estrutura e assim se valendo cada vez
mais das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para chegar ao seu
objetivo de promover a aprendizagem para os diversos tipos de estudantes que a
buscam.
Maia e Mattar (2007, p. 6) a definem como a “modalidade de educação
planejada pelas instituições, em que professor e estudante estão separados,
utilizando diversas tecnologias de comunicação”. Entendem ainda que a
administração da aprendizagem deva ser realizada muito mais pelo estudante, que
pelo professor e que pode apresentar estratégias não apenas a distância, mas
também presenciais e semipresenciais.
Esta modalidade pode ser entendida na opinião de Morgado (2001) como
aquela que é mediada pelo computador, a distância, síncrona ou assíncrona e
baseada em interações colaborativas, e aqui encontra a característica essencial,
trazendo os conceitos construtivistas, possibilita a aprendizagem colaborativa, em
que os atores possam trabalhar em conjunto, assim como trocar experiências e
desenvolver competências individuais. Para a autora não significa estudar em grupo
e sim aproveitar a interatividade proporcionada pelos encontros virtuais entre os
membros dos grupos.
Driscoll e Vergara (1997) entendem que a aprendizagem colaborativa deve se
diferenciar da aprendizagem cooperativa. A aprendizagem colaborativa por seu
aspecto sociocultural concebe que os estudantes caminham juntos tendo um
objetivo comum, que é a construção do conhecimento. A aprendizagem cooperativa
preconiza uma divisão das tarefas entre os participantes para que cada um contribua
individualmente para a construção desse conhecimento.
A EaD também é definida como instrução através de mídias impressas e de
meios de comunicação, podendo combinar atividades a distância e presenciais
(CAZETTA; KRATOCHWILL , 2011).
Segundo os Referenciais de Qualidade para cursos a distância editados pelo
MEC em 2003 (NEVES, 2003), o importante é que seja vista como uma “expressão
idiomática” que deve significar educação, independente de distâncias. Talvez esta
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seja uma nova forma de olhar a modalidade cuja ótica pode ser adotada por todos
os envolvidos.
A partir destas definições, a EaD vem mostrando que a sua estrutura
pedagógica se diferencia substancialmente da educação presencial, em destaque
pela forma como o processo de ensino-aprendizagem se estabelece. Alguns
modelos são propostos elucidando dúvidas e trazendo certezas que podem nortear
os caminhos e conhecimentos sobre a modalidade que utiliza diferentes
ferramentas, tais como: chats, videoconferências, fórum de discussão, wiki, correio
eletrônico, blog, podcast, lista de discussão, entre outras.
Este estudo focalizou o fórum de discussão, que é um espaço também
denominado sala de aula virtual, em que os temas relativos à disciplina trabalhada a
distância são discutidos e onde acontece também a construção do conhecimento por
todos os envolvidos, através de reflexões e da troca de experiências (colaborativa e
cooperativa).
Eles podem ser criados pelo professor a partir de uma questão disparadora,
mas a interação é livre, os estudantes podem perguntar e responder não apenas ao
professor, mas também aos seus colegas de grupo.
Esta ferramenta além de possibilitar o processo de comunicação entre os
membros, também é utilizada como um recurso de aprendizagem, que por sua vez,
pode oferecer ao professor indicadores da aprendizagem dos estudantes.
A Universidade Gama Filho utiliza a EaD e integra o fórum de discussão em
todos os seus cursos de graduação, através da oferta de disciplinas on-line,
desenvolvidas mediante atividades colaborativas e cooperativas, que podem ser
utilizadas para avaliação da aprendizagem dos estudantes.
No entanto, as avaliações da aprendizagem dos estudantes realizadas pelos
professores, a partir dos fóruns vêm gerando questionamentos e críticas por parte
dos estudantes, uma vez que as avaliações são realizadas sem critérios de
avaliação pré-estabelecidos, bem como sem a utilização de instrumento específico
para avaliar a aprendizagem. Assim sendo, cada professor on-line realiza a
avaliação da aprendizagem de seus estudantes de acordo com o seu bom senso e
preparo profissional, resultando na necessidade da elaboração de um instrumento
de avaliação que oriente os professores nesta avaliação.
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1.1 OBJETIVO E QUESTÕES AVALIATIVAS
O objetivo deste estudo é elaborar um instrumento de avaliação da
aprendizagem dos estudantes em fóruns de discussão on-line.
Para orientar o estudo foram propostas duas questões avaliativas:
1) Em que medida o instrumento elaborado é válido para avaliar a
aprendizagem dos estudantes nas disciplinas, através da participação nos fóruns
realizados pelos cursos de EaD on-line da UGF?
2) Até que ponto o instrumento proposto pode auxiliar os professores na
avaliação da aprendizagem dos estudantes?

1.2 JUSTIFICATIVA
A partir de questionamentos observados por parte dos estudantes,
principalmente quanto à atuação dos professores, diante do processo de avaliação
de aprendizagem, tendo como base os fóruns de discussão on-line, e da percepção
da falta de critérios pré-estabelecidos, gerando avaliações diferenciadas por parte
dos professores, se faz relevante este estudo, antes que as práticas utilizadas se
cristalizem como “modelos de atuação” na avaliação da aprendizagem dos
estudantes, nos fóruns de discussão on-line das disciplinas de EaD oferecidas pela
UGF.

2 OS FÓRUNS DE DISCUSSÃO NA EDUCAÇÃO ON-LINE
2.1 A EDUCAÇÃO ON-LINE NA UNIVERSIDADE GAMA FILHO E A AVALIAÇÃO
DOS ESTUDANTES ATRAVÉS DOS FÓRUNS DE DISCUSSÃO
A história da Universidade Gama Filho teve início em 1939, quando o então
Ministro Luiz Gama Filho criou o Ginásio Piedade, que em 1943 se tornou um
Colégio. A universidade surgiu em janeiro de 1951, com a Faculdade de Ciências
Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro. A partir da criação da faculdade, outros
cursos foram nascendo, se transformando assim em uma Universidade. Hoje em dia
apresenta ainda Programas de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu.
O oferecimento de disciplinas a distância para os cursos de graduação foi ao
encontro de uma grande demanda dos estudantes e da expansão da Educação a
Distância no país cujo quantitativo tem aumentado, oferecendo este semestre,
2013.2, quinze disciplinas para os diversos cursos de graduação: Introdução aos
Estudos Universitários, Leitura e Produção de Texto, Cultura Brasileira, Relações
Internacionais

no

tempo

presente,

Desenvolvimento

e

Meio

Ambiente,

Sociodiversidade e Inclusão, Libras, Planilhas Eletrônicas, Empreendedorismo
Sustentável, Economia Brasileira, Sustentabilidade, Saúde e Cidadania, Braile,
Globalização, Desenvolvimento Urbano e Megacidades, Sociedade, Identidade e
Representações

Culturais,

Tecnologia

e

Sociedade

e

Temas

do

Direito

Constitucional.
O

quantitativo

deste

semestre

(2013.2)

é

de

aproximadamente

9000 estudantes e de 30 professores. Os professores envolvidos são também
professores de disciplinas presenciais dos cursos de graduação e de pósgraduação. O número de estudantes por turma é alto, variando de 30 a 80, bem
além do previsto pelo MEC. A maioria dos professores leciona em mais de duas
turmas por semestre. É importante ressaltar que normalmente no máximo 50% dos
estudantes de cada turma participam dos fóruns de discussão. A outra parte
apresenta apenas as atividades e realiza a prova presencial, mesmo sendo a
participação no fórum pontuada. Este problema, segundo autores, é observado na
maioria dos cursos on-line, pelo fato de muitas vezes os estudantes serem
obrigados a fazer disciplinas a distância, o que gera resistências (CARLINI; TARCIA,
2009), como acontece na UGF e também a falta de habilidades e competências de
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muitos professores para trabalhar com disciplinas on-line (MAIA; MATTAR, 2007);
fator fundamental, na medida em que a mediação está sob sua responsabilidade.
A modalidade utilizada não é totalmente a distância, tendo provas presenciais
objetivas ao final de cada módulo, conforme previsto pelo MEC, caracterizando a
semi-presencialidade.
As outras formas de avaliação de aprendizagem utilizadas são atividades
propostas pela equipe de professores de cada disciplina a serem realizadas e
entregues on-line, e os fóruns de discussão com perguntas disparadoras e temas
também propostos pela equipe de professores. Tanto as atividades, quanto os
temas dos fóruns são os mesmos para todas as turmas da disciplina. Nesse espaço
pretende-se que o conhecimento seja construído baseado nas discussões, nas
trocas de experiências, nas reflexões que cada um dos membros publica, inclusive o
professor. A cada semestre, novos temas e atividades são criados, assim como
atualizações no conteúdo das disciplinas, se necessárias forem, tendo os
professores bastante liberdade para propor qualquer mudança.
As disciplinas são obrigatórias nos diversos cursos, ou seja, todos os
estudantes devem participar de pelo menos uma disciplina na modalidade a
distância, existindo cursos com mais de uma disciplina ministrada desta forma.
Os professores têm à sua disposição no site da EaD um Manual que pode ser
acessado com utilização de senha pessoal. Ele contém as dúvidas mais frequentes,
instruções para acesso à plataforma, tipos de ferramentas, instruções para o
lançamento de notas, cronograma, propostas de mensagens necessárias para
comunicação com os estudantes, material didático passível de impressão e
instruções para correção de fóruns e de atividades.
Ao início de cada semestre ocorre uma reunião geral com a coordenação e o
orientador pedagógico para divulgação de informações gerais e específicas. Outras
informações, que porventura sejam necessárias ao longo do curso são fornecidas
via e-mail. Os professores passam por uma capacitação para utilização da
plataforma e das boas práticas seguidas em um curso a distância.
Ao longo do semestre letivo são propostos dois temas básicos de fórum, que
se desdobram em outros, pois cada fórum fica disponível para participação dos
estudantes durante 15 - 20 dias. Assim, a pergunta disparadora, de acordo com as
discussões e provocações dos professores tem a possibilidade de trazer outras
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questões pertinentes ao conteúdo programático do curso e ampliam os
conhecimentos a serem agregados.
A participação dos estudantes nos fóruns pode receber até um ponto e meio
na nota, tendo como base de avaliação critérios discutidos e implementados pela
equipe de professores, tais como: Participou com mais de duas mensagens
significativas, Comentou criticamente a mensagem de um ou mais colegas,
Respondeu os questionamentos propostos pelo professor. Cada um dos indicadores
vale meio ponto na nota. O professor ao avaliar a participação do estudante faz um
comentário, justificando sua nota.

2.2 OS MODELOS DE EaD
Os modelos de EaD estão relacionados às abordagens pedagógicas e à
forma de interação respectiva, de acordo com Morgado (2001). Duart & Sangrá,
1999 (apud MORGADO, 2001) comentam três modelos de organização de EaD. O
primeiro se refere ao modelo mais centrado no professor, que transfere o modelo
tradicional presencial para a EaD, focando principalmente o ensino. O segundo se
refere ao modelo mais centrado na tecnologia, não priorizando o professor, nem
tampouco o estudante, sendo a tecnologia a única a transmitir o conhecimento. O
terceiro se refere ao modelo mais centrado no estudante, que julgam os estudiosos
do tema ser mais moderno e eficaz, pois promove a possibilidade de o estudante
gerir sua própria aprendizagem, estando mais preparado para os desafios do ser
profissional nos dias de hoje.
Mason, 1991 (apud MORGADO, 2001) traz três modelos baseados na relação
entre o grau de participação do professor e do estudante e sua interferência no
conteúdo a ser estudado. O primeiro fala que não é possível qualquer intervenção
destes atores, tendo o conteúdo prescrito que ser desenvolvido sem modificações,
sendo o professor um mero replicador de conteúdo, como em muitos cursos
presenciais. O segundo se refere ao modelo em que alguns aspectos são
predeterminados e outros podem ser elaborados especificamente para o curso,
dando mais liberdade para os atores criarem e proporem novos exercícios, textos,
temas, atividades. O terceiro se refere a um modelo que tem como foco a
construção de uma comunidade de aprendizagem, em que a comunicação e a
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interação estão abertas a todos os participantes e cujos conteúdos são dinâmicos,
passíveis de mudanças.
Algumas teorias, que influenciam o modelo de EaD a ser adotado por uma
instituição de ensino são trazidas por Peters (2004) quando fala do modelo de
produção industrial da EaD, que se baseia em unidades instrucionais e no
behaviorismo. O autor redimensiona ainda esta visão acreditando que com o
advento do computador, o processo comunicacional ganha novas dimensões, ao
possibilitar uma aprendizagem dialógica e incentivadora e um feedback para o
estudante – positivo ou negativo, gerando assim o processo de retroação.
Cazetta e Kratochwill (2011) demonstram a importância da teoria de
Gunawardena e McIsacc sobre independência e autonomia. Para eles o estudante
deve ser responsável por sua própria aprendizagem, deve ter disponibilidade para
se dedicar aos estudos, e o curso deve combinar seus métodos de estudos à forma
de comunicação e interação com os estudantes, e ainda se adaptar às diferenças
individuais.
Outra teoria abordada pelas autoras menciona Moore e sua proposta teórica
da Distância Transacional, que pode acontecer em qualquer modalidade, pois esta
consiste em um fenômeno pedagógico e não geográfico. A distância ocorre quando
não é possível haver uma comunicação dialógica entre os atores principais, indo
contra muitas críticas observadas sobre a EaD, pois para muitos não pode existir
educação quando há distância física.
As autoras trazem os conceitos de Vygotsky, quando enfatiza a importância
da interação social para o processo de ensino-aprendizagem focando a dialética
entre a cultura, o indivíduo, a sociedade e a linguagem no desenvolvimento das
funções mentais superiores. Na EaD essa interação acontece mesmo com a
distância física, indo de encontro às críticas citadas acima, principalmente nos fóruns
de discussão, onde os quatro aspectos são trazidos para os debates por cada
personagem.
Relacionando o apresentado com a realidade da instituição de ensino
focalizada neste estudo, pode-se afirmar quanto às teorias de Duart & Sangrá, 1999
(apud MORGADO, 2001) que o modelo adotado pela universidade, objeto deste
estudo, pode ser caracterizado como híbrido, pois ao mesmo tempo em que
transfere o modelo tradicional presencial para a EaD, focando principalmente o
ensino, também é centrado no estudante, promovendo e incentivando a autogestão
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de sua aprendizagem e a participação em uma comunidade de aprendizagem, via
fórum de discussão.
Comparando com os modelos propostos por Mason, 1991 (apud MORGADO,
2001), no caso da universidade, objeto deste estudo, percebe-se que o segundo e o
terceiro modelos são utilizados em diferentes momentos do processo educativo a
distância, pois a prática adotada, apesar de priorizar muito o conteúdo prédeterminado pela instituição, também privilegia a liberdade dos docentes em criar
outros exercícios e atividades, acrescentar o que achar interessante para a
aprendizagem do estudante e oportuniza ainda a participação em uma comunidade
virtual de aprendizagem.
O modelo que trata da importância do feedback do professor em resposta à
produção dos estudantes, de Cazetta e Kratochwill (2011) delineia a proposta de
EaD da instituição, ou seja, deve-se privilegiar a retroação como forma de incentivo
à autonomia e independência dos estudantes. É possível observar que o conceito de
distância transacional de Moore se apresenta muito mais na relação do estudante
para o professor, pois alguns estudantes, por terem dificuldades pessoais de
interação, não conseguem participar ativamente dos fóruns de discussão, por
esperarem que o conhecimento chegue até eles, sem qualquer movimento de sua
parte, passivamente, como foi se replicando ao longo de sua vida acadêmica.
Realizar as leituras propostas, responder atividades, construir textos, e ainda
participar de fóruns, em que devem apresentar suas ideias e experiências para
muitos, são tarefas que não fazem parte do dia a dia de muitas universidades e de
seus cursos presenciais.
O ambiente construído para a interação entre as partes na EaD deve
introduzir o estudante em um contexto que não se perceba um expectador
(GONÇALVES, 2004). Para a autora, esse ambiente deve primeiramente levá-lo a
uma boa relação com o processo de construção de conhecimento. Em segundo
lugar deve abrir um espaço no qual as competências interpessoais estejam em
evidência, desenvolvendo não apenas a autonomia, como também a colaboração.
Em terceiro, a interação deve ser realizada com atenção e clareza, o que minimizará
a evasão e o isolamento do estudante, ou ainda o silêncio virtual, que preocupa o
professor, qualquer que seja seu tipo. Os tipos são: de oposição, de concentração,
de ausência ou de expectativa; todos trazem o silêncio e o professor não pode
menosprezá-lo, sendo sempre um indicador da forma como aquele estudante está
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se relacionando com o curso, resultando no fato de que o professor deve agir para
motivar o estudante para a troca entre seus pares, para uma participação efetiva.
Para Cazetta e Kratochwill (2011) o ambiente deve também acolher a
expressão do estudante, pois mesmo que apresente dificuldades na escrita ou em
ortografia, devem ser vistas como uma tentativa de inclusão no grupo e na
modalidade, e ser incentivada para que ele se aprimore cada vez mais. Por isso a
importância dos comentários do professor ao avaliar a participação dos estudantes
no curso. Nesse momento o processo de comunicação é fundamental, as palavras a
serem escritas não podem ser palavras de afastamento, que aumentem a
defensividade, mas, palavras que demonstrem compreensão e estímulo.
Finalmente, não é possível deixar de refletir sobre a importância da presença
do professor para a sedimentação do processo de interatividade. Sua postura e
forma de se comunicar devem estar sintonizadas com o ambiente em que irá atuar
(SILVA, 2003), principalmente por ser ele o elemento que indicará os caminhos a
serem trilhados pelo estudante, que com ações e palavras acolhedoras possam
estimulá-lo a quebrar paradigmas.
Para o autor, o conceito de interatividade deve ser entendido de forma
dinâmica e não acabada, pressupondo a possibilidade de mudanças, um processo
não estático. A partir desta prática se vislumbra uma forma participativa e proativa
de perceber um ambiente de aprendizagem. Forma essa que permite a construção
de uma confiança recíproca, que levará ao estabelecimento de vínculos afetivos
entre os membros da turma ou grupo.
Diante do exposto acima, é possível perceber uma mudança no modelo
tradicional da EaD, onde a ação educativa se apresenta aberta e interativa, e o
estudante percorra sua aprendizagem de forma autônoma, mas não sozinho (LÉVY,
1998, p. 61).
Piaget (1973) traz o conceito de aprendizagem colaborativa em que o
indivíduo é capaz de se descentralizar para produzir alguma coisa em comum, em
que todos os envolvidos possam contribuir, base do interacionismo.
A teoria de Vygotsky (1989) demonstra que a aprendizagem tem como base o
desenvolvimento histórico-social do indivíduo, em zonas de desenvolvimento
proximal, ou seja, a distância entre o que ele já sabe fazer de forma autônoma, e o
que necessita da colaboração dos membros do grupo social que pertence. Para o
autor o processo de aprendizagem tem origem na ação do estudante sobre as

22

estruturas construídas anteriormente, seu nível de desenvolvimento e sobre
conteúdos específicos.
Desta forma, a apropriação do conhecimento por parte do estudante, deve
perpassar por uma abordagem pedagógica que reoriente os processos de
aprendizagem e permita que o estudante seja capaz de estabelecer relações, de
lidar com o novo e de promover a evolução de estruturas de conhecimento o que é
conseguido pela interação com o meio (VILARDI; OLIVEIRA, 2005).
Tal abordagem está presente em ambientes dinâmicos e participativos, onde
o valor recai sobre o contato com a multiplicidade de visões, com a possibilidade de
compartilhamento de ideias e opiniões, aprendendo em um espaço da diferença,
que significa a base da democracia (VILARDI; OLIVEIRA, 2005).
Assim, é possível relacionar, a perspectiva sócio-interacionista, vista acima,
com a prática da EaD e as interações que ocorrem nos fóruns de discussão, que se
fazem a partir de um processo de trocas, colaboração e cooperação no intuito de
construir o conhecimento e promover a aprendizagem.

2.3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ON-LINE
Prado e Valente (2002) entendem que a comunicação na modalidade a
distância pode acontecer de forma síncrona ou assíncrona. A sincronicidade se dá
através dos chats e por videoconferências em tempo real. Os chats se distinguem
por um diálogo entre os membros da turma e o professor, por meio de texto ou de
voz, com um tempo e um tema determinados previamente. As videoconferências
tornam possível o processo de comunicação através de imagem e de som. A
assincronicidade se dá através de algumas ferramentas, tais como: fórum de
discussão, wiki, correio eletrônico, blog, podcast, lista de discussão.
Para os autores, o correio eletrônico permite a comunicação entre os
participantes através de mensagens (e-mails). A wiki se distingue das demais pela
possibilidade da edição coletiva de um documento, de um texto, onde qualquer um
pode alterá-lo, na medida em que achar necessário. O blog é utilizado como um
diário, onde opiniões e sugestões são postadas e atualizadas por todos. O podcast
(POD - Personal on Demand em tradução literal, pessoal sob demanda) é uma
ferramenta muito utilizada atualmente por trazer a possibilidade de se elaborar um
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arquivo sonoro, onde o professor grava uma mensagem, uma aula, ou ainda as
boas-vindas ao curso. Existe ainda o "videocast", onde voz e imagem são gravadas,
com o mesmo objetivo do podcast.
Destacam-se das ferramentas acima mencionadas os fóruns, que segundo
Moore (2007) representam o núcleo de um curso a distância de comunicação
assíncrona, juntamente com o seu moderador - o professor, pois é a partir das
interações ocorridas neste espaço que muito do sucesso do curso pode ser
determinado.
O fórum de discussão é entendido por Kratochwill e Silva (2008) como um
espaço de encontros, onde o pensamento pode se resignificar por conta do discurso
escrito e das discussões surgidas. Os autores identificam ainda nesta prática a
possibilidade de avaliação dialógica. Ao aplicá-la, modifica-se a dinâmica do fórum
de discussão, passando a ser ele um instrumento avaliativo da aprendizagem, de
grande valia para o professor e para o estudante, principalmente quando favorece a
prática da autoavaliação por parte do estudante, pouco estimulada em outros
instrumentos.
A avaliação dialógica é um desafio, pelo fato dos professores serem aqueles
que já praticam a modalidade presencial, e por conta deste detalhe apresentam
muitas vezes dificuldades em avaliar o estudante na modalidade a distância (SILVA,
2003). O desafio em motivar o estudante a participar das atividades propostas e a
aprender é ressaltado por Morgado (2001). Outro desafio abordado por Salomon,
2000 (apud MORGADO, 2001) é o número de estudantes por turma, que quando
inadequado pode trazer dificuldades em gerenciar a avaliação.
Observa-se ainda a utilização na modalidade, tanto da avaliação formativa,
quando realizada ao longo do processo, quanto da somativa, quando realizada ao
final do processo. A avaliação formativa, por acompanhar o processo de ensinoaprendizagem em seu percurso, valoriza o estudante, demonstrando a importância
do seu esforço em realizar as tarefas e resolver os problemas, exercícios, estudos
de caso propostos. O professor ao utilizar o feedback como prática, consegue,
segundo Scriven 1967 (apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004)
aprimorar e adaptar o conteúdo à realidade de seus estudantes, e ainda motivá-los,
permitindo que se sintam mais comprometidos com sua aprendizagem, elevando a
autoestima. Albrecht (1994) entende este tipo de avaliação não como um método,
mas como uma atitude, pois ao conscientizar o estudante continuamente, impulsiona
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a luta contra a passividade diante dos estudos. Para Perrenoud (2002) se deve
atribuir novas funções a este tipo de avaliação, tais como: nova organização da
metodologia, das práticas de ensino, das aulas, do programa, da cultura
institucional.
A avaliação somativa tem como característica a comparação de resultados,
conferindo o progresso dos estudantes, mediante os objetivos pré-determinados.
Visa uma apreciação de todos os envolvidos, professores, estudantes e conteúdo
após o término de um curso, disciplina, projeto etc.
Alguns autores envolvidos com a EaD propõem certo cuidado ao serem
analisados os tipos de avaliação acima, pois acreditam que se pode antagonizá-las,
o que não é correto, pois as duas são formadoras, devendo ser utilizadas de forma
complementar.
Autores como Silva e Silva (2008) ressaltam a dificuldade em ajustar a
metodologia avaliativa aos diversos tipos de contextos, demonstrando assim a
necessidade de uma adequação a cada caso.
Gomes (2010) entende que alguns questionamentos devem dirigir a
avaliação. Prioriza alguns exemplos de questionamentos, como os vistos a seguir:
Quais aspectos devem ser valorizados? Qual a função da avaliação? O que se deve
fazer para associar à avaliação um feedback relevante e no tempo correto? A autora
percebe que a avaliação na modalidade a distância se torna mais difícil e
desafiadora por conta da impossibilidade do contato face a face. Para minimizar o
desafio propõe a realização de avaliações contínuas, ou mistas com o objetivo de
obter de fontes diversificadas o perfil do estudante. Na UGF é utilizada a avaliação
mista, mediante avaliação do estudante nos fóruns, nas atividades e nas provas
presenciais. Esta avaliação se dá de forma contínua, formativa, uma vez que os
fóruns acontecem durante todo o tempo de curso e são pontuados e ainda somativa,
ao final dos módulos.
A avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem pode
ser realizada, segundo Behar e Bassani (2006), pela avaliação de testes realizados
on-line, pela produção dos estudantes (atividades, estudos de caso) e pela análise
de suas participações em fóruns de discussão. Para a autora, a avaliação apenas
por testes on-line traz limitações pela impossibilidade de troca entre os atores do
processo, o que enriqueceria muito a construção do conhecimento. Analisa também
a avaliação a partir da produção individual do estudante, entendendo que valoriza
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apenas a pesquisa realizada para elaboração da tarefa. Finalmente ressalta a
importância da avaliação coletiva, pelo fato de o processo de ensino-aprendizagem
ser mais abrangente, possibilitando um aprender para além das próprias
aprendizagens.
Dessa forma o professor é o grande mediador das interações, podendo
realizar o que Hoffmann (2005) denomina avaliação mediadora. A autora a define
como um processo interativo e dialógico, onde mensagens e significados são
trocados entre professor e estudantes e onde as ideias se encontram e se
confrontam, objetivando sempre a desconstrução do modelo “transmitir-verificarregistrar” (HOFFMANN, 2005 p. 51) e a qualidade na construção do saber. O
processo deve gerar uma atitude de reflexão constante e uma ação em que seja
estimulada a criatividade e a crítica como forma de desenvolver um estudante
autônomo e questionador.
Um conceito que vai ao encontro da teoria de Hoffmann é o de presença
social, que foi definido por Short em 1976 (apud CONGRESSO NACIONAL DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA, 2012, p. 4) como o
grau de “saliência” de uma pessoa numa interação e a consequente saliência de um
relacionamento interpessoal. Seria o grau de desenvoltura do indivíduo em
interações sociais, assim como a consequente desenvoltura que acontece em um
relacionamento interpessoal. Para ele a presença social é formada por dois
elementos: a intimidade e a proximidade. A intimidade se caracteriza pelas
respostas como contato visual e sorrisos e a proximidade pelas interações verbais e
não verbais como apresentação de questões, resposta a solicitações e a
observações. Para o autor o conceito pode ser observado nos indivíduos
participantes e no próprio meio.
Gunawardena 1995 (apud CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA, 2012, p. 4) relaciona o conceito de
presença social com o contexto da Educação a Distância. Entende que seria “o grau
em que o indivíduo é reconhecido como real na comunicação mediada por
tecnologia, sendo mais uma questão subjetiva do que objetiva”, ou seja, a forma
como os membros do grupo percebem sua presença, dos seus pares e professores
é mais importante que o meio de comunicação utilizado. O ambiente virtual deve ser
instigante à criatividade e ainda estimular os professores – mediadores a promover a
aprendizagem colaborativa.
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Os ambientes virtuais devem originar ações que promovam um sentimento de
pertencimento, o estar junto virtual, assim como a presença social na opinião de
Palloff e Pratt (2004).
Os estudos de Shih e Swan (2010) sobre a percepção da presença social em
EaD deduziram que esta deve ter como base um planejamento acurado sobre as
discussões assíncronas e ainda considerar a importância da conscientização dos
estudantes e professores sobre suas participações, como determinantes do bom
aproveitamento e do grau de aprendizagem advindos das discussões.
Rourke et al. (2000) entendem a presença social como a capacidade dos
estudantes se projetarem social e afetivamente em uma comunidade de inquirição. A
comunidade de inquirição é um modelo proposto por Garrison, Anderson e Archer
(2000) para a educação mediada pela Tecnologia (on-line), que aborda o papel do
professor em ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), baseado na teoria
construtivista.
A Figura 1 apresenta o modelo da comunidade de inquirição dos autores, e
que contém os três elementos que se influenciam reciprocamente Presença
Cognitiva, Presença de Ensino e a Presença Social.
Para os autores a Presença Cognitiva é a “capacidade dos estudantes
construírem e confirmarem significados através da reflexão e do discurso (p. 31)”. A
Presença de Ensino consiste na execução de um desenho que facilite a orientação
de processos cognitivos e sociais que alcancem resultados de aprendizagem
significativos tanto no nível pessoal, quanto do ponto de vista educativo. A Presença
Social é a capacidade dos estudantes em se projetar social e emocionalmente como
pessoas reais, em ambientes virtuais de aprendizagem ou presenciais, sendo esse o
elemento mais estudado atualmente.
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Figura 1 - Modelo das comunidades de inquirição

Fonte: GARRISON; ANDERSON; ARCHER (2000).
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aprendizagem, e que demonstram que o estudante que interage, consegue níveis de
aprendizagem acima dos que não interagem. A partir desses resultados é possível
inferir que a presença social determina a presença cognitiva, segundo Beuchot e
Bullen, 2005 (apud CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO A DISTANCIA, 2012) e que é fundamental em ambientes virtuais de
aprendizagem que promovam a interação, o acolhimento e que deixem o estudante
mais livre para se posicionar e participar sem medo de críticas e de erro.
Outra ideia sobre avaliação de aprendizagem é apresentada por Azevedo,
Behar e Reategui (2012) combinada com as ideias de Nisbet, que propõe uma
ferramenta denominada DIGIT (Discussion Group Interaction Tool) para avaliar tanto
a quantidade, quanto a qualidade da interação dos estudantes em fóruns de
discussão. O autor aproveita o modelo de Salmon, focando os seguintes critérios
para avaliar os fóruns:

acesso, motivação, construção do conhecimento,

desenvolvimento de ideias, troca de informações, e socialização on-line.
Alguns critérios básicos devem ser observados quando se pretende avaliar a
aprendizagem de estudantes em fóruns, segundo Ho e Swan, 2007 (apud
AZEVEDO; BEHAR; REATEGUI, 2012); são eles: a quantidade (se a quantidade de
informações trazidas foi suficiente para que o estudante chegue aos objetivos
propostos); a qualidade (se a participação partiu de uma reflexão do estudante); a
relevância (a participação se ateve aos temas discutidos) e a estrutura (a
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participação não apresenta erros na ortografia e a organização do pensamento e
das mensagens são apresentados de forma objetiva).
Outra proposta sobre avaliação de aprendizagem é apresentada por Chen e
Chiu, 2008 (apud AZEVEDO; BEHAR; REATEGUI, 2012). Estes autores realizaram
seus estudos sobre a qualidade das discussões nos fóruns, analisando o grau de
influência das primeiras participações sobre as demais. O estudo propõe os critérios:
- avaliações (concordância, discordância, ou ações sem resposta);
- conteúdo de conhecimento (contribuição, repetição, ou conteúdo nulo);
- sinais sociais (positivo, negativo ou nenhum);
- informações pessoais (número de visitas);
- elicitação (obtenção de respostas ou não).
Após o estudo, os autores verificaram que os critérios discordância,
contribuição, sinal social, e as visitas feitas a mensagens anteriores podem afetar as
propriedades de uma mensagem subsequente, concluindo assim que a participação
dos professores pode influenciar as discussões e as participações dos estudantes,
estimulando a presença social e o pensamento crítico.
Um processo de avaliação da aprendizagem deve ser pautado também em
aspectos quantitativos, e considerar o conteúdo das mensagens (qualidade) de
acordo com Behar e Bassani (2006). Essas autoras apresentam uma ferramenta
denominada interROODA. O professor ao ter acesso às mensagens dos estudantes
às classifica em enunciado (mensagens que abrem novas discussões) ou citação
(mensagens que respondem a um enunciado ou outra citação). A ferramenta afere o
número de interações vinculadas a uma mensagem, indicando seu valor,
possibilitando a verificação dos dados quantitativos e avaliando a aprendizagem dos
estudantes.
Penny e Murphy, 2009 (apud AZEVEDO; BEHAR; REATEGUI, 2012)
projetaram um estudo em que propõem alguns critérios para avaliar a aprendizagem
dos estudantes em fóruns de discussão. Os critérios tratados foram: interação,
participação, comportamento colaborativo e social e desenvolvimento cognitivo.
As propostas citadas acima demonstram como a aprendizagem pode ser
avaliada a partir das mediações observadas em fóruns, e ainda demonstram o
quanto autores e estudiosos voltados para a EaD podem trazer contribuições para
tornar a avaliação cada vez mais digna de estudos e pesquisas.
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Fazendo uma relação dos exemplos citados acima com a experiência da
UGF, quanto aos critérios adotados para avaliar a aprendizagem dos estudantes,
cabe ressaltar a inexistência de critérios unificados quanto à qualidade das
participações em fóruns de discussão. Cada equipe de professores, conforme sua
experiência, saberes e crenças se reúne e tendo como base a abordagem
quantitativa combina os critérios a serem utilizados, atribuindo uma pontuação para
cada um deles. Tal pontuação não pode ultrapassar um ponto e meio.
As propostas de Ho Swan, Chen e Chiu e Penny e Murphy demonstram a
necessidade de uma avaliação mais abrangente, tanto em uma abordagem
quantitativa, quanto qualitativa. Os critérios para avaliação devem se adequar ao
contexto, ao grau de motivação dos atores e ainda ao número de estudantes por
turma. O caso de turmas muito extensas pode levar à priorização de critérios
quantitativos, assim como a categorias passíveis de quantificação.
O favorecimento trazido pelo fórum de discussão para o processo de ensinoaprendizagem atualiza a fala de Freire (2005, p. 39), quando pontua que “ninguém
educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se
educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. O professor que apenas
transmite informações não está alinhado com esta abordagem, e o estudante
passivo também não.

A comunicação dialógica observada na educação on-line

incentiva ambos os atores principais, professor e estudante, a aproveitarem os
momentos de discussão, para se desenvolver e se transformar.
A avaliação da participação nos fóruns deve não apenas servir para
quantificar um conceito, mas principalmente trazer este construir juntos, necessário
ao processo de educar. O processo de aprendizagem na EaD deve ser visto a partir
de uma construção do indivíduo, tendo como base as interações (BEHAR;
BASSANI, 2006). Assim, temos o processo (interações) e o produto (resultado das
interações) que podem ser avaliados, de forma quantitativa e/ou qualitativa. Para
Behar e Bassani (2006) a avaliação quantitativa verifica o que pode ser mensurável,
tal como – número de acessos, número de participações em fóruns, número de
atividades entregues. Já a avaliação qualitativa avalia as contribuições individuais,
as características da mensagem e a relação com os outros membros.
A avaliação calcada no número de acessos possibilita ao professor uma visão
ampla do quanto suas mensagens e o próprio curso têm alcançado e estimulado os
estudantes. Sendo claro o caráter também de controle, que para Hoffmann (2001) é
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característica do processo de avaliar a aprendizagem. Nesta perspectiva ela propõe
duas dimensões: cerceamento e acompanhamento. Quanto utilizado para
cerceamento, apenas se julga de forma linear o trajeto percorrido, por exemplo:
participou – não participou. Quando utilizado para acompanhamento, serve para
apoiar o professor em sua tomada de decisão sobre que alternativas seguir, fazendo
uso das informações colhidas para acompanhar o trajeto da aprendizagem do
estudante (avaliação formativa), o que muito caracteriza o trabalho realizado nos
fóruns de discussão pelo professor mediador.
Esta proposta é revolucionária, pois quando se fala em avaliação quantitativa,
muitos autores torcem o nariz, como se fosse uma forma menor de avaliação. A
reflexão acima demonstra que ela pode ser fundamental para a avaliação qualitativa,
na medida em que auxilia o professor na avaliação de suas próximas ações, sua
intervenção e ressignificação das propostas pedagógicas, visando à melhora
contínua do processo educativo. O professor na EaD então deve se valer das duas
formas de avaliar, potencializando o processo de avaliação.
Alguns autores ainda trazem a possibilidade de mapear as interações entre os
estudantes e assim ter mais informações que permitam a avaliação do estudante
nos fóruns, entendendo que desta forma serão avaliadas as mensagens de modo
contextualizado. Professor e estudante têm a oportunidade de avaliar se as
mensagens são relevantes para a discussão ou não, e como melhorá-las (TESTA et
al., 2009).
Lévy (1998, p. 60) analisa a importância da comunicação entre membros de
uma comunidade virtual. Traz o conceito de inteligência coletiva que é definido como
o “somatório de esforços individuais para se pensar em conjunto”. Para o autor o
fórum de discussão deve ser visto como um espaço interativo próprio para essa
prática, capaz de influenciar as discussões, opiniões e reflexões que serão úteis
para todos.
De acordo com o exposto acima, pode-se perceber a importância da
avaliação da aprendizagem na EaD como ponto básico para que a modalidade
possa se desenvolver e ganhar a credibilidade necessária para sua expansão. A
seguir são apresentadas experiências inovadoras de avaliação da aprendizagem em
EaD em nosso país e fora dele, onde professores e autores demonstram diferentes
possibilidades de avaliação como parte integrante das estratégias pedagógicas.
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2.4 ALGUNS EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
APRENDIZAGEM UTILIZADOS EM FÓRUNS DE DISCUSSÃO

DE

2.4.1 Rubricas
As rubricas podem ser definidas em educação como esquemas que
possibilitam realizar avaliações de qualquer produto ou comportamento em
categorias e critérios específicos para cada disciplina ou curso (AMARAL; ASSIS;
BARROS, 2009). Para os autores, sua utilização se faz interessante quando permite
feedback aos estudantes, avaliando-os. Porto, 2009 ressalta também que as
rubricas precisam descrever de forma clara o desempenho esperado na realização
das atividades. Biagiotti (2005) explica que as rubricas devem ajudar na percepção
do andamento do processo de ensino-aprendizagem e ainda de êxitos e possíveis
dificuldades encontradas. É a forma justa de avaliar o estudante (PORTO, 2005).
Abaixo são apresentados alguns exemplos de aplicação de rubricas na avaliação de
aprendizagem em EaD.

2.4.1.1 Avaliação de um web fórum por meio de rubricas
De autoria de Ferreira e Silva (2010), intitulado Avaliação de um Web Fórum
por meio de Rubricas, o instrumento se propõe a avaliar o processo de ensinoaprendizagem em fórum de discussão através da aplicação de rubricas, pois
entendem as autoras que as rubricas permitem um elo de parceria entre professor e
estudante, pelo fato dos critérios da avaliação serem previamente compartilhados.
Sugerem a categoria interatividade, e indicadores relacionados a ela, tendo como
base critérios quantitativos e qualitativos.
Para as autoras, e de acordo com Rowe, 2009 (apud FERREIRA; SILVA,
2010), as rubricas têm vantagens, tais como, focalizar a instrução do professor;
melhorar o desempenho do estudante, favorecendo as expectativas, mostrando aos
mesmos como satisfazê-las; ajudar o professor a divulgar para estudantes uma
avaliação mais objetiva e consistente; tornar os estudantes mais reflexivos visando à
qualidade do próprio trabalho; permitir aos professores trabalhar com classes
heterogêneas e proporcionar aos estudantes uma avaliação mais informativa.
Os indicadores escolhidos para a categoria interatividade foram:
a) Participação quanto ao nº de postagens.
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b) Originalidade da Participação - O ponto-chave deste indicador é avaliar se
o estudante buscou através do seu texto a originalidade, diversificando sua
postagem através de outras leituras ou sobre o tema em questão.
c) Participação-intervenção - A preocupação com este item é para que o
estudante não use um discurso pronto e já reproduzido pelo material de apoio.
d) Bidirecionalidade-hibridação - Este indicador avalia até que ponto os
participantes da atividade foram emissores e receptores em potencial, codificando e
decodificando as mensagens postadas.
As autoras

elaboraram o

quadro abaixo

para

ilustrar a categoria

interatividade, assim como seus indicadores e os padrões para a avaliação dos
indicadores:
Quadro 1 – Indicadores/Rubricas (Categoria Interatividade)
Indicadores
Participação no
fórum quanto a
quantidade das
postagens.

Categoria: Interatividade
Excelente - 4
Boa - 3
Satisfatória - 2
Fez substantivas Fez
Fez
algumas
contribuições
substantivas
contribuições
para o grupo, contribuições
raramente
frequentemente
para o grupo, colaborando
escrevendo de escrevendo de com o grupo,
uma
maneira uma
maneira escrevendo no
genuína, igual ou genuína, igual mínimo
uma
superior a quatro ou superior a vez
por
vezes
por duas vezes por semana.
semana.
semana.

Originalidade da Enriqueceu sua
participação
participação com
várias leituras e
outros materiais
de apoio como
embasamento.

Enriqueceu sua
participação
com
algumas
leituras e outros
materiais
de
apoio
como
embasamento.

Enriqueceu sua
participação
com
pouca
leitura, usando
somente
os
materiais
de
apoio
como
embasamento.

Insatisfatória - 1
Não
fez
contribuições
para o grupo,
sendo
sua
participação
irrelevante, ou
seja, participou
com uma única
mensagem
durante
o
período
da
atividade.
Não enriqueceu
sua participação
com leituras e
outros materiais
de apoio para
embasamento.

(Continuação)
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(Conclusão)
Indicadores
Participação intervenção

Bidirecionalidade
- hibridação

Categoria: Interatividade
Excelente - 4
Boa - 3
Satisfatória- 2
Participou igual
Participou igual Participou uma
ou superior a
ou superior a
vez por semana
quatro vezes por duas vezes por
da atividade
semana da
semana da
postando,
atividade
atividade
algumas
postando
postando
respostas e
respostas
algumas
fazendo
substanciais e
respostas
intervenções
detalhadas,
substanciais,
nas mensagens
sempre
sempre
já postadas.
contribuindo com
contribuindo
intervenções.
com
intervenções.
Estabeleceu
Estabeleceu
Estabeleceu
comunicação
comunicação
comunicação
com o grupo
com o grupo
com o grupo
através de suas através de suas através de sua
mensagens igual
mensagens
mensagem uma
ou superior a
igual ou
vez por
quatro vezes por superior a duas
semana.
semana.
vezes por
semana.

Insatisfatória 1
Participou uma
única vez
postando
somente um
texto , sem se
preocupar em
fazer
intervenções
nas mensagens
já postadas.

Estabeleceu
comunicação
com o grupo
através de sua
mensagem uma
única vez
durante todo o
período de
duração da
atividade.

Fonte: FERREIRA; SILVA (2010).

A proposta de avaliação da aprendizagem de Ferreira e Silva (2010)
utilizando rubricas demonstra a possibilidade da aplicação desta “técnica”, mas a
descrição dos indicadores não fica clara para o avaliador em alguns momentos,
podendo dificultar o processo avaliativo. Quando falam “Participação no fórum
quanto à quantidade das postagens”, a relacionam com a qualidade das
contribuições para o grupo “Fez substantivas contribuições para o grupo,
frequentemente escrevendo de uma maneira genuína, igual ou superior a quatro
vezes por semana”, misturando quantidade com qualidade. Quando falam de
“Participação – intervenção”, a relacionam com a quantidade de participações;
“Participou igual ou superior a quatro vezes por semana da atividade postando
respostas substanciais e detalhadas, sempre contribuindo com intervenções”, e
ainda não ficando claro o que é uma maneira genuína de escrever.
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2.4.1.2 Avaliação formativa da aprendizagem em fóruns virtuais
O

modelo de Oliveira

(2012) denominado

Avaliação

Formativa

da

Aprendizagem em Fóruns Virtuais propõe o método qualitativo de caráter
bibliográfico, efetuado em artigos científicos, sites, livros, e outros textos teóricos.
Para sua construção foi realizada a revisão bibliográfica relativa à avaliação da
aprendizagem na educação a distância e, mais especificamente, à utilização do
fórum de discussão nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) como método
de avaliação da aprendizagem.

Posteriormente, foram elencados critérios para

serem

analisados.

observados

nos

fóruns

Os

critérios

foram

baseados

principalmente nos conceitos de avaliação formativa e interatividade. Para a sua
análise foram selecionados quatro fóruns virtuais em quatro disciplinas (um de cada
disciplina, com professores também diferentes) do curso PIGEAD (UFF) para
investigação da interação/intervenções que foram feitas ao longo desses fóruns.
(Figura 2).
Para o autor, a avaliação dos fóruns deve ser qualitativa. Mas, observa-se
que propõe indicadores voltados para a quantidade de participações (de 0 a 4 e de 5
ou mais ocorrências). Quando o indicador é um valor abstrato como “clareza” ou
“pertinência”, são usados os mesmos indicadores numéricos para representá-lo:
zero corresponde à ausência (de clareza, pertinência etc.), 1 ou 2 corresponde ao
conceito de ruim, 3 ou 4 corresponde a bom, 5 ou mais corresponde a ótimo, mas o
autor não especifica o que é clareza ou pertinência.
O modelo proposto por Oliveira (2012) se preocupa em aplicar uma avaliação
qualitativa relacionada à interatividade e à intervenção dos participantes de um
fórum. Os indicadores estão relacionados à informação, participação e intervenção e
ressalta que quando o indicador é subjetivo, não havendo possibilidade de
quantificação, aplica os mesmos critérios numéricos para representá-lo: zero
corresponde à ausência (de clareza, pertinência etc.), 1 ou 2 corresponde ao
conceito de ruim, 3 ou 4 corresponde a bom, 5 ou mais corresponde a ótimo. Neste
modelo observa-se que não ficam claros os conceitos de ruim, bom e ótimo,
podendo gerar dúvida no professor, quando de sua avaliação, demonstrando certo
grau de subjetividade. O autor propõe ainda a possibilidade de o professor avaliar
sua prática no fórum e assim realizar os ajustes necessários, já que enfoca a
avaliação formativa.
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Figura 2 - Critérios para avaliação formativa e interatividade

Fonte: OLIVEIRA (2012).

2.4.1.3 Rubricas para uma avaliação mediadora da aprendizagem em educação
on-line
Sancho e Cardoso (2009) autoras do instrumento intitulado Rubricas Para
uma Avaliação Mediadora da Aprendizagem em Educação On-line observam que a
maioria dos cursos on-line ainda não utiliza as rubricas no processo de avaliação de
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aprendizagem nesta modalidade. Apesar dos critérios serem específicos para cada
disciplina

ou

curso,

sua

utilização

traz

a

possibilidade

dos

estudantes

autogerenciarem seu processo de aprendizagem e os caminhos a serem trilhados
para que alcancem seus objetivos, a partir de avaliação formativa.
As autoras mapearam primeiramente os indicadores específicos e as
proposições com o intuito de elaborar rubricas, avaliando sua usabilidade; são eles:
- Participação colaborativa - de forma crítica e ética, com respeito à
pluralidade dos discursos que emergem dos debates e embates entre os colegas,
com liberdade para expressarem suas ideias e retomarem dificuldades referentes
aos conteúdos desenvolvidos.
- Contribuições pessoais - advindas de pesquisas a partir de várias fontes,
como suas experiências de vida e profissional, com o objetivo de promover um
conhecimento melhor de cada aluno e do próprio professor, em busca de uma ação
educativa em função do social.
- Levantamento de discussões - através de ações desencadeadoras de outras
ações, ensejando intervenção e interação, com objetivo de dinamizar os debates.
- Capacidade de mobilização frente às situações-problema - em prol da
autonomia.
- Capacidade de reorganização do saber - através da ação, movimento e
provocação na tentativa de reciprocidade intelectual e construção do conhecimento.
- Oportunidade de permanente troca de informações, reflexões e experiências
- acerca das hipóteses que vierem sendo construídas, no sentido de discutirem os
elementos importantes na continuidade das ações desenvolvidas, através de um
processo dialógico e interativo.
- Capacidade em realizar tarefas em grupos - de forma que os colegas se
auxiliem nas dificuldades, incentivando os menos participativos e que apresentam
dificuldades de comunicação interpessoal.
- Articular o percurso da aprendizagem - em vários caminhos ou rotas,
reconectáveis a qualquer momento, explorando a característica hipertextual.
- Autoria criativa permeando a co-criação.
- Articulação de saberes.
- Capacidade de construir seus próprios mapas e conduzir suas explorações e
percursos.
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Esses indicadores acima serviram de base para as rubricas propostas no
Quadro 2.

Quadro 2 - Rubricas para avaliar a participação nos fóruns
Conceitos
Deficiente Regular Bom

Muito
Bom

Trouxe para os debates suas inquietações,
experiências de vida e profissional, bem como
contribuições advindas de pesquisas a partir de
várias fontes (internet, literatura, etc.)
Comentou mensagens dos demais cursistas,
interagindo e fazendo intervenções que dinamizaram
os debates nos fóruns.
Participou de forma crítica e ética, com respeito e
tolerância à pluralidade dos discursos que emergiam
dos debates e embates.
Apresentou capacidade de mobilização frente às
situações-problema.
Visitou
os
diferentes
fóruns
regularmente,
procurando manter vivas as discussões.
Avaliação e comentários do docente.
Fonte: SANCHO; CARDOSO (2009).

As rubricas apresentadas por Sancho e Cardoso (2009) com o objetivo de
promover uma avaliação mediadora da aprendizagem asseguram uma avaliação
mais criteriosa, formativa e educativa. Os indicadores propostos são específicos e
abrangem uma grande quantidade de temas. Porém, não são detalhados os
conceitos de deficiente, regular, bom e muito bom, ficando subjetivo para o professor
avaliar tais indicadores.

2.4.1.4 Rubricas para avaliar os textos coletivos
Feenberg, Xin e Glass (2008) entendem que o fórum por ser uma discussão,
é uma nova forma de escrita colaborativa de produção textual. Por isso mapearam
também as rubricas relativas à produção coletiva de textos, pois para os autores não
basta somente a postagem destes, mas a qualidade dos mesmos e a forma como
são produzidos, uma vez que são importantes para demonstrar o grau de
aprendizagem obtido pelo estudante. (Quadro 3).
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Quadro 3 - Rubricas para avaliar os textos coletivos
Conceitos
Deficiente Regular Bom

Muito
Bom

Participou de todas as atividades.
Efetuou leituras recomendadas, necessárias para
iniciar as discussões em grupo a fim de se elaborar
produções individuais e coletivas.
Participou de forma crítica e ética, com respeito e
tolerância à pluralidade dos discursos que emergiam
dos embates.
Negociou-se, coletivamente, como se produziria o
trabalho.
Houve reestruturação de argumentos a cada
feedback do mediador.
Os elementos dos textos estão bem articulados entre
si e atendem ao enunciado da atividade.
O formato final do texto contemplou as contribuições
de todos os componentes do grupo (produção
coletiva).
Avaliação da atividade e comentários do docente.
Fonte: FEENBERG; XIN; GLASS 2008 apud SANCHO; CARDOSO 2009.

As rubricas apresentadas por Feenberg, Xin e Glass (2008) seguiram o
modelo proposto por Sancho e Cardoso, acrescentando principalmente a qualidade
dos textos produzidos em conjunto. Os autores demonstram assim a possibilidade
deste tipo de avaliação de aprendizagem, visando à construção do conhecimento.

2.4.1.5 As rubricas em cursos de educação a distância
Uma Proposta de Avaliação Autêntica de Machado e Menta (2007) trazem a
preocupação de não padronizar a avaliação, adotando as rubricas para avaliar o
desempenho de estudantes.
Apresentam como exemplo uma avaliação da aprendizagem de estudantes
em um fórum on-line, quanto à participação, e estabelecem os critérios a seguir
(Quadro 4).

Quadro 4 - Critérios de avaliação de aprendizagem quanto à participação
A escrita da síntese
A participação no fórum on-line
Introdução
Quantidade de participações
Organização
Qualidade das participações
Gramática e Ortografia
Contribuição de recursos
Foco no tema proposto
Fonte: MACHADO; MENTA (2007).
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O professor pode utilizar níveis de avaliação para cada um dos critérios, que
podem ser conceitos, tais como: excelente, bom, regular e insuficiente, explicando o
que se espera em cada um dos níveis, o que pode ser observado no Quadro 5.
Quadro 5 - Níveis de avaliação
Categorias
Participação no
Fórum
quanto a
quantidade das
postagens

Participação no
Fórum
quanto a
qualidade
das postagens

Machado de
Assis em pessoa
4
O aluno fez
substantivas
contribuições
para o grupo,
frequentemente
escrevendo de
maneira genuína.
Frequentemente igual ou
superior
a quatro vezes
por semana
Demonstrou
amplos
conhecimentos,
pensamento
organizado, e
qualidade nos
questionamentos
que realizou a
outros estudantes
dentro do tema.

Quase um
Drummond
3
O aluno fez
substantivas
contribuições
para o grupo,
frequentemente
escrevendo de
maneira
genuína.
Frequentemente igual ou
superior a duas
vezes por
semana.
Demonstrou
pensamento
organizado, e
qualidade nos
questionamentos que realizou
a outros
estudantes
dentro do tema.

Jornalista em
recuperação
2
O aluno
raramente
contribuiu com
o grupo.

Procure
outro
emprego 1
O aluno não
contribuiu
com o grupo
ou sua
participação
foi
irrelevante.

Demonstrou
pouco
conhecimento
sobre o tema
e/ou pouca
participação
nos
questionamentos que
realizou a
outros
estudantes
dentro do
tema

O estudante
não
demonstrou
pensamento
organizado
ou relação
entre o
tema e as
discussões
on-line.
E/ou, a
participação
tem
conteúdo
mínimo.

Total
de
pontos

(Continuação)
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(Conclusão)
Categorias
Contribuição de
recursos

Organização da
síntese

Gramática
e
Ortografia
da síntese

Foco no
tema da
síntese

Machado de
Assis em pessoa
4
O aluno fez
várias
contribuições
importantes e
coerentes ao
grupo quanto a
indicação de
recursos
relevantes ao
tema proposto,
tais como sites,
listas de
discussão,
comunidades
virtuais, eventos
atuais e
publicações
disponíveis online.
Os detalhes são
colocados em
uma ordem
lógica e de
forma a
manter o
interesse
do leitor.

Quase um
Drummond 3
O aluno fez
algumas
contribuições
importantes e
coerentes ao
grupo quanto a
indicação de
recursos
relevantes ao
tema proposto,
tais como sites,
listas de
discussão,
comunidades
virtuais, eventos
atuais e
publicações.

Os detalhes são
colocados em
uma ordem
lógica, porém a
forma que são
apresentados
ou introduzidos
algumas vezes,
tornam a leitura
menos
interessante.
O escritor não
O escritor
comete erros de comete até 1-2
gramática ou
erros de
ortografia que
gramática ou
distraiam ao
ortografia que
leitor do
distraiam ao
conteúdo.
leitor do
conteúdo.
Existe um tema
A ideia principal
claro e bem
é clara, porém
focado. Destaca- as informações
se a ideia
de apoio são
principal e esta é generalizadas
respaldada com
informação
detalhada.

Total de
pontos
Fonte: MACHADO; MENTA (2007).

Jornalista em
recuperação
2
O aluno fez
algumas
contribuições
limitadas
para o grupo.

Procure outro
emprego 1
O aluno não
fez indicações
de recursos
para o grupo.

Alguns
detalhes
não estão em
uma ordem
lógica ou
esperada, e
distraem o
leitor.

Muitos
detalhes não
estão em uma
ordem lógica
ou esperada.
Há pouco
sentido na
organização
da
escrita.

O escritor
comete
até 3-4 erros
de gramática
ou ortografia
que distraiam
ao leitor do
conteúdo.
A ideia
principal
é algo claro,
porém se
necessita
maiores
informações
de apoio.

O escritor
comete mais
de 4 erros de
gramática ou
ortografia que
distraiam ao
leitor do
conteúdo.
A ideia
principal não é
clara.
Parece
haver uma
recopilação
desordena-da
de
informação.

Total
de
pontos
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A proposta de uma avaliação autêntica, não padronizada, através de rubricas
de Machado e Menta (2007) traz as categorias Participação no Fórum quanto a
quantidade das postagens; Participação no Fórum, quanto a qualidade das
postagens; Contribuição de recursos; Organização da síntese; Gramática e
Ortografia da síntese; e Foco no tema da síntese atreladas aos conceitos de
excelente, bom, regular e insuficiente, explicando o que se espera em cada um dos
níveis. As categorias são específicas e ao mesmo tempo abrangentes, entretanto,
há certa confusão quando avaliam a quantidade de participações, pois a associam à
qualidade da postagem ao se referirem a uma “maneira genuína”, como se pode ver
em: “O estudante fez substantivas contribuições para o grupo, frequentemente
escrevendo de maneira genuína. Frequentemente igual ou superior a quatro vezes
por semana a promovendo uma avaliação”. Resta a dúvida: O que seria uma
maneira genuína?
De acordo com os exemplos acima apresentados, observa-se que as rubricas
podem ser usadas de diferentes formas e com diferentes objetivos, permitindo que o
professor avalie o estudante de forma mais abrangente. Para sua elaboração deve
ter como base a definição das áreas a serem avaliadas, assim como se terão
aspectos formativos e/ou somativos.

2.4.2 Outras propostas de avaliação
Além das rubricas foram identificados na literatura outros exemplos de
propostas de avaliação de aprendizagem que são utilizados para os fóruns de
discussão.

2.4.2.1 Avaliação de fóruns de discussão e outros aspectos
A autora Domingues (2006) considera que a avaliação em EaD deve ser um
processo contínuo, para provocar e promover uma aprendizagem significativa.
O primeiro aspecto avaliado é a participação do estudante que utiliza os
seguintes indicadores:
- quantidade de mensagens postadas.
- relevância dessas para as discussões propostas.
É adequado considerar a qualidade e a frequência da participação.
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Outro aspecto utiliza como referência de análise o perfil do estudante, que é
identificado como:
Questionador – questiona e sugere solução para os problemas, instigando a
discussão.
Ausente - recebe as mensagens sem contribuir/posicionar-se.
Passivo - superficial em suas posições, e pequena quantidade de mensagens.
Debatedor-contribui,

apresentando

argumentações

fundamentadas,

respondendo questionamentos e comentando as contribuições dos demais
participantes.
O terceiro aspecto se propõe a avaliar o conteúdo das postagens quanto à
articulação entre o tema proposto e as considerações apresentadas pelos
estudantes,

sejam na

forma

de

questionamento,

dúvidas,

contraposições,

concordâncias e/ou aprofundamento e ainda a condição de apropriação do
conhecimento e autonomia na busca de novos conhecimentos.
O quarto aspecto avalia o processo de comunicação no fórum de discussão e
considera a clareza e objetividade nas postagens, a capacidade de articulação e
diálogo com os demais participantes do fórum, a capacidade de análise do conteúdo
e síntese de ideias e a polidez e respeito às opiniões apresentadas.
A professora Domingues (2006) ressalta que a avaliação deve ser formativa,
para cumprir seu papel de promover uma aprendizagem significativa e propõe
alguns critérios avaliativos, voltados para a participação, o conteúdo das postagens
e os procedimentos de comunicação, atrelados ao perfil do estudante. Sua proposta
é qualitativa e objetiva, aprofundando os indicadores e tornando-os claros para o
avaliador.

2.4.2.2 A aplicação de grafos para avaliação de fóruns on-line
A aprendizagem em fóruns de discussão pode ser avaliada através da
aplicação de grafos. Os autores Otsuka e Rocha (2002) apresentam a estrutura de
dados do tipo grafo (tipo de representação gráfica) como uma proposta para
avaliação de aprendizagem EaD no ambiente TelEduc2.
Este ambiente trabalha com a ferramenta denominada Acessos, que de forma
quantitativa observa o número de visitas do estudante ao sistema e ainda de
acessos às ferramentas. Outra ferramenta utilizada denomina-se InterMap que
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registra o andamento das interações entre os

estudantes, visualmente, pois

emprega grafos (gráficos). Apesar desta proposta, as autoras constatam que é
necessário que se implemente métodos de avaliação formativos, com o objetivo de
apoiar a avaliação, devido ao seu caráter educativo, corrigindo desvios e orientando
nas questões do processo de ensino e aprendizagem. Propõem o aproveitamento do
registro das avaliações/percepções realizadas pelos professores dos estudantes em
suas interações. A proposta de avaliação somativa de aprendizagem através da
aplicação de grafos de Otsuka e Rocha (2002) permite uma visualização de todo o
processo de aprendizagem, e demonstra ser quantitativa no tocante aos acessos do
estudante e às interações ocorridas. As próprias autoras ressaltam que esse tipo de
avaliação não é completo, pois entendem que neste caso é importante uma
avaliação contínua e formativa, para que o professor possa fazer ajustes em seus
procedimentos e acompanhar mais de perto os estudantes.
2.4.2.3 A perspectiva sociointeracionista
Professores da Universidade Federal do Ceará (UFC) Virtual, os autores
David et al. (2007) apresentam um modelo de avaliação da aprendizagem em fórum
calcado na perspectiva sociointeracionista, priorizando as interações entre os
participantes e a construção do conhecimento de forma coletiva. A equipe de
professores desenvolveu um modelo de avaliação de aprendizagem em fóruns: de
socialização e de conteúdo. Os fóruns são pontuados de acordo com critérios de
avaliação pré-estabelecidos.
Os fóruns de socialização têm como objetivo a apresentação dos estudantes
e a troca de mensagens, para que se conheçam melhor. A participação possui peso
um na nota final, que é avaliada segundo:
- O nível de participação do estudante: 0, não participou e 1, participou;
- O grau de interação do estudante: 0, não interagiu, apenas postou seu
próprio comentário; e 1 se interagiu, respondendo ou comentando a postagem de
outro colega;
Os fóruns de conteúdo têm como objetivo promover, tanto a interação entre
os estudantes, quanto aprofundar conhecimentos sobre os conteúdos. É possível
ainda avaliar o domínio do estudante sobre o tema que está sendo discutido. Têm
peso três na nota final e é avaliado pelo:
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- Número de Postagens: 0, não participou; 1, respondeu à questão do fórum,
mas sem interação ou comentário à postagem de outros colegas, ou se não
respondeu à questão do fórum, somente interagiu, comentando a
outros alunos; e 2, respondeu à questão do fórum e interagiu,

postagem de
comentando a

postagem de outros colegas;
- Domínio de Conteúdo: 0, não participou ou participou com mensagens
desassociadas ao tema discutido; 1, participou com mensagens relacionadas ao
tema discutido, mas abordou de forma superficial o conteúdo, não demonstrou
reflexão e originalidade nas ideias apresentadas; e 2, participou com mensagens
que demonstraram reflexão aprofundada sobre o tema, com envio de texto
complementar etc.;
- Grau de Interação: 0, não interagiu, postou seu próprio comentário;
interagiu, mas comentou superficialmente a

1,

postagem de outro colega; e 2,

interagiu com colegas, com comentários reflexivos.
O Modelo de avaliação de aprendizagem utilizado pela Universidade Federal
do Ceará (2007) demonstra preocupação com a avaliação qualitativa e dá destaque
às interações e à construção do conhecimento de forma coletiva. Ao avaliar
propõem os autores primeiramente como indicadores a participação e a interação
dos participantes nos fóruns de socialização, quantificando-as. Propõem ainda os
indicadores número de postagens, domínio do conteúdo e grau de interação
aplicados aos fóruns de conteúdo, quantificando-os também. Demonstram assim,
que apesar da visão qualitativa, é necessário compor uma nota para o estudante, e
quantificar as participações de alguma forma.

2.4.2.4 Di@loga
Linden, Piconez e Andre (2007) tendo como base um instrumento de análise
do diálogo didático on-line declaram que muitas pesquisas demonstram que as
técnicas tradicionais não conseguem avaliar tal aprendizagem; daí ter sido criado o
Di@loga, ferramenta de apoio, que abrange o diálogo e a avaliação on-line
objetivando construir conhecimentos. Tal ferramenta permite a avaliação da
aprendizagem através das postagens no fórum, quantitativa e qualitativamente. A
proposta se baseia na avaliação do Diálogo Didático Mediado pela internet em duas
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dimensões: a primeira relacionada ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e a
segunda dimensão, às atitudes colaborativas.
Para os autores, na avaliação de habilidades cognitivas devem ser
consideradas as ações cognitivas que no processo de interação permitem a
construção do conhecimento e da aprendizagem cooperativa. A primeira dimensão é
formada pelas seguintes habilidades cognitivas: Propor/ concordar /indagar;
Problematizar/discordar /questionar; Generalizar/ esclarecer/ sintetizar /estender.
A segunda dimensão é formada pelas atitudes colaborativas e que
corroboram para o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa do próprio curso
ou disciplina. A dimensão colaborativa da aprendizagem abrange o estímulo à
aprendizagem do grupo e a participação e permanência no grupo, a motivação e
socialização. Abrange ainda apoio técnico, estrutura e organização do curso,
definição de metodologia de estudo. Deve desenvolver a sensação de pertencer ao
grupo e suas categorias são: Interação Social; Estruturação, organização e
orientação técnica; e Colaboração.
Desta forma, para os autores, a utilização da proposta de avaliação apoia a
avaliação qualitativa do diálogo on-line ao contemplar as dimensões cognitivas e
sociais.
A Figura 3 apresenta uma tela da proposta de trabalho do Di@loga e os tipos
de relatórios de avaliação, por dimensão (habilidades cognitivas e atitudes
colaborativas) e categorias, ao longo do curso e no seu final, apresentando-os por
percentuais de participação de cada estudante e do grupo.
O Di@loga ao possibilitar avaliação qualitativa de aprendizagem, permite
retroação para estudantes e professor, acompanhando o fórum durante todo o
processo. Os indicadores são abrangentes e segundo os autores permitem a
elaboração de relatórios importantes para o acompanhamento da aprendizagem dos
estudantes e uma avaliação formativa.
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Figura 3 - Avaliação do diálogo (relatório)

Fonte: LINDEN; PICONEZ; ANDRE (2007).

2.4.2.5 Avaliação do pensamento crítico
A proposta apresentada pela professora Jorge (2012) do Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa avalia o pensamento crítico no e – fórum. Para
a autora a participação dos estudantes em fóruns de discussão pode proporcionar
avaliações da aprendizagem, que se bem planejadas, trazem benefícios para todos
os envolvidos. A autora propõe um modelo de avaliação do pensamento crítico
baseado no conceito de aprendizagem colaborativa, em que estudantes e
professores trabalham juntos para atingir um objetivo comum, e principalmente,
sendo cada um responsável pela aprendizagem de todos. Traz ainda o conceito de
reflexão crítica como a capacidade de examinar o pensamento por critérios sólidos
de análise e avaliação e os utilizar para melhorar a forma de pensar. O profissional
do futuro deve estar apto a pensar dessa forma, criticamente, e os professores
devem habilitar os estudantes para tal realidade, em que as demandas dos
segmentos sociais são cada vez mais complexas.
O Quadro 6 apresenta, segundo a autora, uma caracterização de pensamento
crítico, seus componentes e operacionalização:
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Quadro 6 - Pensamento crítico: componentes e operacionalização
Interpretação
Análise
Avaliação
Inferência
Explicação
Autorregulação

Categorizar / Compreender / Esclarecer
Explorar ideias / Detectar argumentos / Analisar argumentos
Avaliar postulados / Avaliar argumentos
Procurar provas / Apreciar alternativas /Tirar conclusões
Apresentar resultados /Justificar procedimentos / Apresentar argumentos
Autoexame / Autocorreção

Fonte: JORGE (2012).

Assim, ao operacionalizar os componentes o estudante deve apresentar as
ações propostas em suas postagens no fórum. Para avaliar a reflexão dos
estudantes, foi identificado em cada mensagem o nível cognitivo, classificados de 1
a 4, conforme descrito no Quadro 7:
Quadro 7 - Modelo de codificação dos processos individuais de reflexão crítica
Código/Níveis

1. Opiniões

2. Raciocínio/ argumentação
indução/ dedução

3. Previsão/ avaliação

4. Raciocínio divergente

Descrição
Pressupostos, ou afirmações, ou negações meramente
opinativas.
Concordância ou discordância em relação a outras posições
quer exteriores, quer de outros participantes do fórum.
Referência a experiências, pessoal ou alheia.
Ilações implícitas, sem uma completa argumentação
explícita.
Indução a partir de experiências (pessoais ou alheias), ou
dedução a partir de conhecimentos teóricos.
Conclusões, ou hipóteses, ou interpretações, ou condições
de realização fundamentadas.
Previsão fundamentada de implicações ou de
consequências.
Avaliação de implicações, ou hipóteses, ou consequências,
ou de condições de realização.
Reestruturação fundamentada do tema/problema. Sínteses.
Apresentação de soluções.

Fonte: JORGE (2012).

A autora ressalta a importância das regras estarem bem claras para os
estudantes, por exemplo: 1) quantas intervenções se espera que cada estudante
faça; 2) indicação dos intervalos de tempo em que cada intervenção deve entrar no
fórum; 3) definição dos tipos de intervenção que cada estudante deve efetuar.
O modelo de avaliação da aprendizagem através da avaliação do
pensamento crítico em fóruns aplicado na Universidade de Lisboa tem como base a
aprendizagem colaborativa e responsável e a visão do profissional do futuro que
deve pensar criticamente. Propõe a autora as categorias Interpretação, Análise,
Avaliação de argumentos, Inferência, Explicação e Autorregulação e os indicadores
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Opiniões,

Raciocínio/argumentação

indução/dedução,

Previsão/avaliação

e

Raciocínio divergente. Tanto as categorias, quanto os indicadores são abrangentes
e se diferenciam das demais propostas ao não se preocupar com a quantidade, e
sim com a qualidade das postagens, apesar de ressaltar nas regras que devem ser
repassadas para os estudantes, a quantidade de intervenções almejadas e em que
tempo.
A avaliação da aprendizagem através da participação em fóruns on-line
permite ao professor ter uma visão ampla da aprendizagem dos estudantes e
principalmente da necessidade de ajustes, adaptações e correções de rumo, tanto
dele próprio, quanto dos estudantes. Tal avaliação deve ser contínua, e os
feedbacks constantes para que seja eficaz.

2.5 QUADRO COMPARATIVO
A partir da apresentação dos modelos acima, é possível fazer uma análise
dos indicadores considerados mais e menos importantes para os autores
comentados e ainda identificar os aspectos em que os modelos se assemelham e se
diferem. O Quadro 8 apresenta estes aspectos ressaltados.
Quadro 8 - Quadro comparativo de indicadores
Indicadores
Interatividade/nº de participações
Originalidade na postagem
Participação além do solicitado
Bidirecionalidade/hibridação
Pertinência ao tema
Comentar participação de colegas
Dinamizar debates
Respeitar diferenças individuais/ética
Ser proativo em situações problemas
Negociar coletivamente forma de realização de
atividade
Reestruturar/mudar após intervenção do professor
Articulação dos textos
Produção colaborativa
Contribuição com recursos
Gramática/ortografia

Instrumento
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 6, 9
2, 5, 6, 8
3, 8
3
3, 4, 6
3

Frequência
9
3
3
4
4
2
1
3
1

4

1

4
4, 5, 6
4, 9 10
2, 5
5

1
3
3
2
1

(Continuação)
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(Conclusão)
Indicadores
Habilidades cognitivas
Reflexão crítica
Clareza e objetividade na comunicação

Instrumento
9, 10
3, 10
6

Frequência
2
2
1

Fonte: A autora (2014).
Legenda:
Instrumentos utilizados:
1) Avaliação de WEB fóruns por meio de rubricas
2) Avaliação formativa da aprendizagem em fóruns virtuais
3) Rubricas para uma avaliação mediadora da aprendizagem em educação on-line
4) Avaliação de textos colaborativos - Modelo proposto por Feenberg, Xin e Glass
5) Rubricas em cursos de EaD: uma proposta de avaliação autêntica
6) Avaliação em EaD como um processo contínuo – Domingues
7) Grafos – Intermaps
8) Universidade Federal do Ceará Virtual
9) Di@loga
10) Instituto educacional da Universidade de Lisboa

Analisando os aspectos avaliados acima e a frequência com que são
abordados pelos autores no quadro, percebe-se que a avaliação quantitativa, ou
seja, número de participações do estudante, ainda é a forma mais utilizada como
parâmetro de avaliação de aprendizagem em forma de discussão. Entretanto, muitos
aspectos qualitativos também podem ser observados. Por exemplo, a preocupação
em avaliar o quanto o estudante se aproximou do tema do fórum; a originalidade, a
participação além do esperado; ou o quanto foi emissor e receptor de comunicações
durante o processo; ou se sua produção de textos foi interessante; se conseguiu
produzir de forma colaborativa. Importante ainda comentar os aspectos que não
foram tão valorizados pela grande maioria dos autores, tais como: Comentar a
participação de colegas, Dinamizar debates, Ser proativo em situações problema,
Contribuir com recursos, Habilidades cognitivas, Reflexão crítica, que podem
demonstrar o grau de aprendizagem adquirido durante o curso. Cabe também um
comentário sobre a proposta de autoavaliação do professor e do estudante, como
forma de estimular essa prática em todos.
Outros

aspectos

são

indicados

pelos

autores,

mas

não

servem

necessariamente para avaliar o aspecto cognitivo da aprendizagem, embora sejam
importantes, uma vez que se referem a comportamentos da área afetiva, de acordo
com Bloom, 1991 (apud FERRAZ; BELHOT, 2010). Estas ações são relevantes para
que o estudante interaja nos fóruns de discussão, como por exemplo: Respeitar
diferenças individuais/ética, Negociar coletivamente forma de realização de atividade
e Ser proativo em situações problemas, sendo características de personalidade
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esperadas de um estudante. A habilidade com a Gramática/ortografia também fica
nesta categoria dos aspectos citados, em que não se avalia se aprendeu o conteúdo
disponibilizado, a não ser que a disciplina seja Língua Portuguesa.
É possível perceber que apesar das diferenças existentes nas propostas
acima mencionadas, há uma preocupação constante em utilizar as participações nos
fóruns de discussão como forma de avaliar a aprendizagem dos estudantes.
A aplicação de rubricas e de outros indicadores demonstra que sua utilização pode
ser um caminho para se atingir o objetivo esperado pela grande maioria dos
envolvidos com EaD: uma avaliação formativa e qualitativa, sem demonizar a
avaliação quantitativa.

2.6 VALIDADE
Martins (2005) define validade como o grau em que um instrumento mede a
variável que pretende medir com um critério de significância, constituído das
evidências validade aparente, validade de conteúdo, validade de critério e validade
de constructo. O instrumento deve ser adequado e específico ao que se quer medir
e aos objetivos que se quer alcançar, não se podendo generalizar. Para ser válido
deve responder a pergunta: Será que se está medindo o que se crê que deve ser
medido? E se a resposta for sim, ele é válido.
A validade aparente diz respeito ao fato de o instrumento parecer válido, é um
primeiro passo para uma validação efetiva, mas para quem elaborou o instrumento
tal validade se faz necessária, pois se não acontecer, o instrumento não deve ser
aplicado.
A validade de conteúdo demonstra que o instrumento deve ter a abrangência
de todo o domínio do conteúdo a ser avaliado, trabalhando os pontos principais e
importantes e ainda em proporções adequadas ao objetivo do estudo.
A validade de critério se refere à validade do instrumento proposto
relacionando-o a algum critério ou padrão que possibilite o julgamento do mesmo.
Para o autor, a validade convergente acontece quando se foca no presente,
exemplifica com resultados de eleições, onde se tem uma pesquisa anterior e o
resultado no presente. A relação entre eles reflete a validade do critério utilizado, se
alta o critério é válido e se baixa, o critério não foi válido.
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A validade de constructo trata de validar um constructo (definição do
significado teórico de um conceito) através da resposta a pergunta: “Em que medida
a definição do conceito reflete seu verdadeiro significado teórico?” (MARTINS,
2005). Este tipo de validade se faz na realidade ao longo do tempo, pois um
constructo pode se modificar e assim necessitar de validades posteriores, como por
exemplo, a validade de um currículo escolar.
O autor conclui trazendo o conceito de validade total que se refere à aplicação
do conjunto das validades de conteúdo, de critério e de constructo. Caso se aplique
as três validades, têm-se a possibilidade de se trabalhar com um instrumento com
grandes evidências de que se está medindo o que realmente se deseja medir, ou
seja, mais completo.
Neste estudo avaliativo as evidências argumentadas pelo autor acima foram
discutidas no capítulo 5 - Conclusões.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
O presente estudo foi realizado de acordo com a abordagem centrada em
objetivos, segundo modelo proposto por Tyler 1942 (apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p.129). Para o autor a avaliação deve ser entendida como um
processo de “determinação da medida em que os objetivos são realmente
alcançados” e que a discrepância (gap) entre o desempenho e os objetivos leve a
modificações que possibilitem a correção de possíveis deficiências, iniciando assim
outro ciclo de avaliação. Scriven 1967 (apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004, p.132) entende que se deve avaliar os objetivos de qualquer atividade e
também suas consequências.
Se faz importante também ressaltar que dentro da visão de Tyler, o estudo
abordou as sugestões de Metfessel e Michael, 1967 (apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 133) quando propõem oito passos para o processo de
avaliação por objetivos e que abaixo estão relacionados às características deste
estudo.
a) Envolver os interessados como facilitadores da avaliação do programa –
neste estudo os interessados foram a coordenação do programa de Educação a
Distância da UGF e professores-mediadores das disciplinas on-line;
b) Formular um modelo coerente de metas e objetivos específicos – tais
informações foram democratizadas para todos os envolvidos;
c) Traduzir objetivos específicos de forma comunicável - através de e-mails os
objetivos e metas do estudo foram comunicados e dúvidas dirimidas;
d) Construir instrumento para fornecer medidas que possam permitir
conclusões sobre a eficácia do processo - construção de dois instrumentos de
avaliação – o primeiro para avaliar a aprendizagem dos estudantes e o segundo
para avaliar o primeiro;
e) Analisar os dados por métodos apropriados – foram utilizados tabelas e
quadros;
f) Interpretar os dados usando modelos de desempenho desejáveis – neste
estudo os dados foram interpretados baseados nas categorias, indicadores e
padrões propostos pela autora;
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g) Fazer recomendações para implantação, modificação e revisão posteriores
das metas e objetivos – no estudo as recomendações sugerem a utilização do
instrumento um para avaliação da aprendizagem em fóruns de discussão on-line.
Os autores contribuíram através de suas teorias, para uma ampliação das
possibilidades de modelos de instrumentos de avaliação para coleta de dados pelos
professores.
Assim, de acordo com as teorias de Tyler, fica demonstrado que a abordagem
por objetivos foi adotada neste estudo com o propósito de avaliar a eficácia do
instrumento um na avaliação da aprendizagem dos estudantes, através da
participação em fóruns de discussão on-line, visando às consequências de sua
aplicação e possíveis ajustes.

3.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS
Primeiramente a autora, que é professora do programa de EaD da UGF há
oito anos, solicitou através de documento padrão permissão para realização do
estudo no programa de EaD da Universidade Gama Filho. Após ter sido dada a
permissão pela coordenação geral (Anexo A), a autora enviou um convite a cada um
dos 30 docentes do programa para participar do estudo, informando seus objetivos e
importância. Como após o prazo proposto (quinze dias) apenas quatro professores
haviam respondido, o convite foi enviado novamente, quando então mais três
professores se propuseram a participar, perfazendo assim o total de sete.
É importante ressaltar que neste período a Universidade se viu às voltas com
dificuldades em cumprir suas responsabilidades quanto ao pagamento de salários
dos professores, situação em que se encontra até a data de conclusão do estudo.
Inclusive, dois professores retornaram o e-mail se desculpando pela não
participação, atribuindo ao fato de não estarem recebendo seus salários.
A partir daí, a autora enviou todo o material e as instruções necessárias para
a realização da avaliação de aprendizagem dos estudantes e da avaliação do
instrumento. O material foi composto de dois instrumentos (o primeiro com questões
em que o professor deveria avaliar a aprendizagem através da participação no fórum
de discussão de todos os estudantes de sua turma e o segundo com questões em
que o professor deveria avaliar o primeiro instrumento como passível ou não de
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avaliar a aprendizagem dos estudantes), sinalizando ainda o prazo máximo de
retorno dos mesmos.
No prazo previsto, nenhum dos sete professores se manifestou. A autora
enviou e-mail, lembrando-os da tarefa. Dos sete professores, quatro não
responderam a esse e-mail, um informou não estar estimulado a “fazer tarefas sem
ter seu pagamento em dia”. E dois solicitaram uma dilatação de prazo, o que foi
aquiescido pela autora, que propôs mais quinze dias.
Os sujeitos participantes do estudo foram dois docentes atuantes na
graduação, pós-graduação e no programa de Educação a Distância da Universidade
Gama Filho nas disciplinas Empreendedorismo Sustentável e Cultura Brasileira. O
professor de Empreendedorismo aplicou em uma de suas turmas e a professora de
Cultura Brasileira aplicou em duas de suas turmas, conforme Quadro 9.
Quadro 9 – Relação participantes e total de estudantes

Professora da disciplina
Cultura Brasileira
Professor da disciplina
Empreendedorismo
Sustentável

Número total de
estudantes da turma
Turma um – 63
Turma dois – 54

Número de estudantes que
participaram do fórum dois
Turma um – 27
Turma dois – 27

32

10

Fonte: A autora (2014).

Os professores são colegas de trabalho da autora, sendo que a professora de
da disciplina Cultura Brasileira, trabalha em parceria com a autora na elaboração de
artigos e cursos em EaD. Têm ambos ampla experiência em EaD e em avaliação da
aprendizagem em fóruns de discussão, ferramenta presente no programa desde seu
início, estando assim capacitados a avaliar a aplicabilidade e usabilidade do
instrumento proposto. Além disso, acreditam na EaD como modalidade educacional,
pois além de professores são pesquisadores e autores de estudos que versam sobre
a modalidade, seus desdobramentos e contribuições para o processo educacional
como mostra o breve currículo abaixo:
A professora da disciplina Cultura Brasileira é pedagoga, docente no Centro
Universitário da Cidade do Rio de Janeiro a partir de 2002 dos cursos de graduação
e pós-graduação. Docente on-line a partir de 2005 (Centro Universitário da Cidade e
da Universidade Gama Filho). Especialista em Informática Educativa/UCB,
Especialista em Tecnologia Educacional/UFRJ, Especialista em Planejamento,
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Implementação e Gestão da Educação a Distância (UFF/UAB), Mestranda em
Educação / UCP.
O professor da disciplina Empreendedorismo Sustentável é doutorando pela
COPPE na Universidade Federal do Rio de Janeiro (2010-2013), Mestre em
Engenharia Oceânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008),
Engenheiro Civil pela Universidade de Guarulhos em São Paulo (1995).
Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro - professor da graduação no curso de
Administração de Empresas e Engenharia de Produção de disciplinas presenciais e
a distância há 16 anos. IBMEC - professor do CBA (Pós Graduação) lecionando nas
disciplinas de Gestão de Estoques e Previsão de Demanda, Gestão de Operações e
Gestão de Compras e Produção. Atualmente coordena os cursos de Engenharia da
Universidade Veiga de Almeida na unidade Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.

3.3 CRITÉRIOS E PADRÕES DE AVALIAÇÃO
Para o estudo a autora trabalhou com rubricas e os critérios utilizados para
avaliar a aprendizagem dos estudantes na disciplina objetivam uma avaliação mais
qualitativa que quantitativa, não esquecendo as questões avaliativas e o objetivo a
ser alcançado. O Quadro 10 traz os critérios, as categorias, os indicadores e os
padrões que nortearam a elaboração do instrumento e o Quadro 11 traz a descrição
dos padrões necessários para avaliação dos estudantes – Excelente, Boa, Regular e
Insuficiente.
As categorias priorizadas foram a participação, a interação, o conteúdo e a
aprendizagem.
Na categoria participação objetivou-se avaliar através dos indicadores como o
estudante participou do fórum de discussão, a partir do número de postagens
(quantitativo), e da qualidade de suas postagens, através da postura ética diante da
postagem dos colegas de turma e do professor, o grau de iniciativa demonstrado
pelas postagens que vão além do solicitado e esperado pelo professor, e a
criatividade ao trazer conteúdos e ideias que agregaram valor ao tema e às
discussões.
Na categoria interação foram avaliados os indicadores relação do estudante
com os colegas e com o professor, ou seja, a qualidade da interação. A
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preocupação do estudante com as relações interpessoais e com a construção não
só do seu conhecimento, mas da comunidade que faz parte.
Na categoria conteúdo, os indicadores complexidade do diálogo e a
preocupação com a ortografia e gramática foram enfocados, avaliando a qualidade
do discurso do estudante como um todo, se apenas concordou com tudo o que foi
dito, ou se trouxe questões, a serem discutidas, assim como sua relação com o
idioma.
A última categoria, aprendizagem, preocupou-se em avaliar a qualidade dos
conhecimentos desenvolvidos ao longo do fórum, e a concatenação do pensamento,
apresentando uma lógica e uma coerência do mesmo.

Quadro 10 - Quadro de critérios
Categoria
Participação

Indicadores
Número de mensagens postadas

Postura Ética

Iniciativa

Criatividade na postagem

Interação

Relação do estudante com os colegas

Relação do estudante com o professor

Conteúdo

Qualidade do Diálogo

Linguagem escrita

Padrões
Excelente
Boa
Regular
Insuficiente
Excelente
Boa
Regular
Insuficiente
Excelente
Boa
Regular
Insuficiente
Excelente
Boa
Regular
Insuficiente
Excelente
Boa
Regular
Insuficiente
Excelente
Boa
Regular
Insuficiente
Excelente
Boa
Regular
Insuficiente
Excelente
Boa
Regular
Insuficiente

(Continuação)
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(Conclusão)
Categoria
Aprendizagem

Indicadores
Conhecimentos focados no tema proposto

Encadeamento do pensamento, em
resposta às perguntas disparadoras

Padrões
Excelente
Boa
Regular
Insuficiente
Excelente
Boa
Regular
Insuficiente

Fonte: A autora (2014).

Quadro 11- Descrição dos padrões utilizados no quadro de critérios
Indicadores
Número de
mensagens
postadas

Postura ética

Iniciativa

Criatividade
na postagem

Indicadores
Relação do
estudante
com seus
colegas

Excelente
O estudante
efetuou um total
de 5 ou mais
postagens.

Categoria Participação
Boa
Regular
O estudante
O estudante
efetuou um total
efetuou de 1 a 2
de 3 a 4
postagens.
postagens.

O estudante
evidenciou postura
ética, respeitando
as opiniões
surgidas no
ambiente em
todas as
postagens.
O estudante
demonstrou
iniciativa em todas
as suas
postagens.
O estudante
apresentou
soluções ou
propostas criativas
em todas as suas
postagens.

O estudante
evidenciou
postura ética,
respeitando as
opiniões em duas
de suas
postagens.

O estudante
demonstrou
iniciativa em 3 a
4 de suas
postagens.
O estudante
apresentou
soluções ou
propostas
criativas em 3 a 4
de suas
postagens.
Categoria Interação
Excelente
Boa
O estudante
O estudante
interagiu com
interagiu com seus
seus colegas no
colegas durante
mínimo duas
todo o tempo do
vezes durante o
fórum.
fórum.

O estudante
evidenciou
postura ética,
em uma de suas
postagens.

O estudante
demonstrou
iniciativa em
uma a 2 de suas
postagens.
O estudante
apresentou uma
a duas soluções
ou propostas
criativas nas
postagens.

Regular
O estudante
interagiu uma
vez com seus
colegas.

Insuficiente
O estudante
não efetuou
qualquer
postagem no
fórum.
A postura ética
do estudante
não ficou
evidenciada.

O estudante
não
demonstrou
iniciativa.
O estudante
não apresentou
soluções ou
propostas
criativas.

Insuficiente
O estudante
não interagiu
com seus
colegas.

(Continuação)
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(Conclusão)
Indicadores
Relação do
estudante com
o professor

Indicadores

Qualidade do
diálogo

Linguagem
escrita

Indicadores

Conhecimentos
focados no
tema proposto

Encadeamento
de pensamento

Contribuições

Categoria Interação
Excelente
Boa
Regular
O estudante
O estudante
O estudante
interagiu com o interagiu
interagiu com o
professor no
apenas uma
professor durante
mínimo duas
vez com o
o fórum.
vezes.
professor.
Categoria Conteúdo
Excelente
Boa
Regular
O estudante
O estudante
problematizou o
O estudante
problematizou o
tema, pelo menos
problematizou o
tema pelo
três vezes,
tema, apenas
menos duas
apresentando
uma vez.
vezes.
questionamentos.
O estudante
O estudante
O estudante
utilizou a
cometeu até
cometeu mais
linguagem escrita
cinco erros de
de cinco erros
corretamente.
linguagem.
de linguagem.
Categoria Aprendizagem
Excelente
Boa
Regular
O estudante
O estudante
O estudante
apresentou
apresentou
apresentou
conhecimentos
apenas uma
conhecimentos
sobre o tema
vez
sobre o tema
proposto em
conhecimentos
proposto em todas pelo menos
focados no
as suas postagens duas de suas
tema proposto.
postagens.
O estudante
O estudante
O estudante
ordenou
ordenou
ordenou
logicamente
logicamente seu
logicamente
seu
pensamento
seu
pensamento,
mantendo o
pensamento em
em uma de
interesse do
duas de suas
suas
leitor.
postagens.
postagens.
O estudante
O estudante
O estudante
indicou três
indicou pelo
indicou apenas
notícias, livros,
menos dois
um recurso
artigos, vídeos,
recursos para a para a
sites, eventos etc. discussão.
discussão.

Insuficiente
O estudante
não interagiu
com o
professor.
Insuficiente
O estudante
não
problematizou o
tema.
O estudante
cometeu mais
de dez erros de
linguagem.
Insuficiente
O estudante
não apresentou
conhecimentos
focados no
tema proposto.

O estudante
não apresentou
organização do
pensamento.

O estudante
não indicou
recursos para a
discussão.

Fonte: A autora (2014)

3.4 ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Para este estudo avaliativo foram elaborados dois questionários, o primeiro
para o professor avaliar a aprendizagem dos estudantes na disciplina através da
participação nos fóruns de discussão (APÊNDICE A), e o segundo para que o
professor avaliasse o instrumento um (APÊNDICE B), ambos tendo como base as
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categorias, os indicadores, os padrões apresentados no Quadro de Critérios
(Quadro 9), o Quadro de definição dos padrões (Quadro 10), os objetivos e as
questões avaliativas expostas. Segundo Martín-Arrivas, 2004 (apud ELLIOT;
HILDENBRAND; BERENGER, 2012, p. 27):
O propósito do questionário precisa estar alinhado ao objetivo da
avaliação, às suas questões avaliativas, à população-alvo, aos
métodos selecionados para análise dos dados. Desta forma o
propósito do questionário determina o conteúdo dos itens, os
aspectos da estrutura do instrumento e até mesmo a logística da
coleta de dados.

A validação dos instrumentos foi realizada por três especialistas em Avaliação
da Fundação Cesgranrio e por uma especialista em Educação a Distância,
professora da instituição em questão.
As

especialistas

propuseram

algumas

mudanças:

primeiramente

no

desmembramento de três indicadores no quadro de critérios, que estavam juntos.
Também foram propostas mudanças no quadro de descrição do padrão para o
indicador Postura ética, diferenciando-o dos demais e nos padrões de alguns
indicadores relacionados à frequência.
Quanto ao instrumento um foram necessárias algumas adequações advindas
das modificações realizadas no quadro de critérios e a numeração das questões.
Quanto ao instrumento dois foram sugeridos alguns ajustes quanto a melhor
adequação de algumas palavras.
Todos os ajustes propostos foram realizados pela autora e as versões finais
dos instrumentos foram disponibilizadas para os professores.
O

questionário

um

contém

onze

questões fechadas,

divididas por

abrangência. Já o questionário dois é formado de nove questões com respostas
fechadas e abertas, com a possibilidade do professor justificar suas respostas.

3.5 COLETA DE DADOS
O instrumento um (APÊNDICE C) foi aplicado após o término do prazo de
participação dos estudantes no segundo fórum de discussão do segundo semestre
de 2013 nas disciplinas Empreendedorismo Sustentável e Cultura Brasileira no
programa de Educação a Distância em cursos de graduação da Universidade Gama

60

Filho. O instrumento dois (APÊNDICE D) foi respondido após a correção de todas as
participações dos estudantes. Dos 30 professores contatados, apenas dois
participaram do estudo.
Após responderem os dois instrumentos, os docentes os enviaram para a
autora por e-mail que realizou a análise dos dados mediante uma avaliação
qualiquantitativa.
A avaliação quantitativa tem como objetivo medir algum evento, utilizando
instrumentos estatísticos como questionários ou testes para analisar os dados,
concentra-se em avaliar certas hipóteses, e enfatiza a precisão, a objetividade, e
dependendo da situação generaliza as conclusões (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p.113). A avaliação qualitativa se apresenta de forma narrativa
e descritiva, tendo mais foco no processo que no resultado (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 112). Os autores citam Greene ao se referir à aplicabilidade
dos dois métodos conjuntamente, que denomina misto. São identificadas cinco
finalidades

para

possíveis

aplicações.

Triangulação,

complementaridade,

desenvolvimento, iniciação e expansão. Os autores entendem que a triangulação
deve ser utilizada quando se deseja avaliar o mesmo objeto, validando-o muito mais.
A complementaridade deve clarear o significado e natureza do objeto avaliado. O
desenvolvimento utiliza os resultados obtidos para desenvolver outro método. A
iniciação busca as contradições e novas formas de observar questões de outro
método. A expansão busca aumentar a abrangência da investigação.
De acordo com o relatado acima, percebe-se que neste estudo as finalidades
observadas para aplicação do método misto foram a complementaridade e a
expansão. A complementaridade, pelo fato de se propor a “lançar mais luz sobre o
instrumento proposto” e sua adequação para avaliação da aprendizagem de
estudantes em fóruns on-line. A expansão, por buscar aumentar “o alcance da
avaliação” através de categorias e indicadores diferentes.
Abaixo é possível visualizar a avaliação da aprendizagem dos estudantes
realizada pelos professores baseada no instrumento um, cujos dados são analisados
no capítulo quatro.
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Tabela 1- Resultados obtidos pelos estudantes da Disciplina Cultura Brasileira - Turma 1
Questão/Estudante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

4 5 6 7 8 9 10 11
R I I R E R R R
R I I R R R R R
R I I R E R R R
R I I R E B B R
R I I B E B B R
R I I R E R R R
R I R R E B B R
R I R R E B B R
R I I R E R R R
R I I R E R R R
R R R R R R R R
R I I R R R R R
R I I R R R R R
R I I R R R R R
R I I R E B B R
R I I R E B B R
R I I R E R R R
R R R R R R E R
R I R R E R R R
R I I R E R R R
R I I R R R R R
R I I R R R R R
R I I R E R R R
R I I R E R R R
R I I R E R R R
R I I R E R R R
R I R B E B E R

Fonte: A autora (2014).

Tabela 2 - Resultados obtidos pelos estudantes da Disciplina Cultura Brasileira - Turma 2
Questão/Estudante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

4 5 6 7 8 9 10 11
R R I R E R R R
R I I R R R R R
R I I R E R R R
R I R R E R R R
R I R R E R R R
R I R R E R R R
R I R R E R R R
R I R R E R R R
R I R R E R R R
R I R R E R R R
R I R I R I
I
I
R I R B E R R R
R R R R E B R R
R I R E R R R R
R I R R E R R R
R I R R E R R R
R I R R E B R R

(Continuação)
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(Conclusão)
Questão/Estudante
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

4 5 6
R I R
R I R
R I R
R I R
R I R
R R R
R I B
R R R
R I R
R R R

7 8 9 10 11
R E R R R
R E R B R
B E R R R
R R R R R
B E R R R
R E B R R
B E R R R
B R R B R
R E R B R
E R R B R

Fonte: A autora (2014).

Tabela 3 - Resultados obtidos pelos estudantes da Disciplina
Empreendedorismo Sustentável
Questão/Estudante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
B
B
R
B
E
B
R
E
R
R

2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3
B
B
B
E
B
I
I
E
R
R

4
E
B
B
E
E
B
I
B
I
I

5
I
B
B
B
E
R
I
E
I
I

6
R
E
R
B
E
R
I
E
I
R

7
B
B
B
B
E
R
I
B
R
I

8
E
B
B
E
E
E
E
E
E
E

9 10 11
E E R
B B B
E E R
E E R
E E R
R B
I
R R
I
B E E
R R
I
R R
I

Fonte: A autora (2014).
Legenda:
E – Excelente;
B – Boa;
R – Regular;
I – Insuficiente.

3.6 LIMITAÇÃO DO ESTUDO
Em virtude da situação observada e descrita na instituição de ensino
escolhida e da dificuldade em contatar os professores de outra forma que não via
e-mail, por conta das paralisações, greves etc., resultando na grande limitação do
estudo que foi a impossibilidade de aplicar os instrumentos a um número maior de
estudantes, disciplinas e professores.

4 ANÁLISE DOS DADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados da aplicação do instrumento
um por parte dos dois professores que se propuseram a participar do estudo e ainda
o resultado da avaliação desse instrumento a partir do instrumento dois.

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS
ESTUDANTES ATRAVÉS DO INSTRUMENTO UM
De acordo com o quadro de critérios proposto pela autora, a categoria
participação tem como base quatro indicadores. O primeiro a ser analisado foi o
número de postagens. Observou-se que este número foi regular em todos os
avaliados na disciplina Cultura Brasileira, ficando entre uma e duas postagens, o que
demonstra uma baixa participação das turmas, visto que de 117 estudantes, apenas
54 participaram do fórum e mesmo assim de forma regular. Já na disciplina
Empreendedorismo Sustentável quatro estudantes participaram de forma regular,
quatro apresentaram padrão bom (3-4 participações) e dois obtiveram padrão
excelente (5 ou mais participações). Este resultado indica que seis estudantes
estiveram muito mobilizados para participar do fórum, apesar de o quantitativo geral
dos estudantes da turma ser 32.
No segundo indicador, todos os estudantes foram avaliados como tendo uma
Postura Ética excelente, demonstrando atitude positiva com as diferenças e com as
dificuldades encontradas.
Na disciplina Cultura Brasileira o terceiro indicador - Iniciativa obteve conceito
regular (uma ou duas postagens) em todos os estudantes, ou seja, todos
apresentaram pelo menos uma participação na qual demonstraram iniciativa. Na
disciplina Empreendedorismo Sustentável quatro estudantes obtiveram padrão bom
(três ou quatro postagens), dois estudantes apresentaram padrão excelente (cinco
postagens), dois estudantes apresentaram padrão regular (uma ou duas postagens)
e dois estudantes apresentaram padrão insuficiente (não demonstraram iniciativa em
qualquer postagem).

O resultado indica que a maioria da turma apresentou

iniciativa em suas postagens.
O último indicador da categoria participação – Criatividade, na disciplina
Cultura Brasileira todos os estudantes obtiveram o padrão regular indicando pelo
menos uma ideia criativa durante a duração do fórum. Enquanto na disciplina
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Empreendedorismo Sustentável dos dez participantes, observou-se que três
apresentaram padrão insuficiente (não contribuíram com qualquer ideia criativa),
mas três obtiveram padrão excelente (cinco postagens) e quatro o padrão bom (três
ou quatro postagens), demonstrando no geral alto grau de criatividade na maioria
das postagens.
A segunda categoria – Interação se baseia em dois indicadores. O primeiro
busca identificar o grau de interação do estudante com seus colegas de turma. Na
disciplina Cultura Brasileira 51 dos participantes não interagiram com os colegas em
qualquer postagem (padrão insuficiente). Apenas três se preocuparam em interagir
com os colegas de forma regular (apenas uma postagem). O resultado demonstrou
dificuldade de interação com seus pares. Na disciplina Empreendedorismo
Sustentável também foi observado que quatro estudantes apresentaram padrão
insuficiente (nenhuma interação com os colegas), isto é, baixa interação. Entretanto,
verificou-se que três interagiram no padrão bom (mínimo duas postagens), dois no
padrão excelente (durante todo o tempo do fórum) e um regular (uma postagem).
Neste caso se observa que a maioria dos participantes se preocupou em trocar e
comentar a postagem de seus pares. Não se poder deixar de ressaltar a ocorrência
do silêncio virtual, já falado no capítulo 2 (p.18) deste estudo por Gonçalves (2004)
que pode denotar o isolamento do estudante ou ser prenúncio de evasão, o que
deve preocupar o professor, levando-o a intervenção mais efetiva.
O outro indicador, que avalia o grau de interação com o professor, na
disciplina Cultura Brasileira 30 estudantes obtiveram o padrão regular (uma
interação), enquanto 24 não interagiram com o professor, obtendo o padrão
insuficiente. O resultado indica uma proximidade apenas relativa com professor. Os
estudantes da disciplina Empreendedorismo Sustentável apresentaram uma maior
interação com o professor, pois quatro interagiram pelo menos uma vez (padrão
regular), três interagiram durante todo o fórum com o professor (padrão excelente),
um interagiu pelo menos duas vezes (padrão bom) e dois não interagiram (padrão
insuficiente). O resultado demonstra que neste caso a interação com o professor foi
alta, ou seja, a maioria dos estudantes interagiu com o professor.
A terceira categoria – Conteúdo se baseia em dois indicadores. O primeiro se
refere à qualidade do diálogo dos estudantes. Na disciplina Cultura Brasileira 51
participantes problematizaram pelo menos uma vez o tema proposto para discussão
(padrão regular), apresentando questionamentos, exceto um que problematizou
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duas vezes (padrão bom) e outro que não problematizou em nenhum momento
(padrão insuficiente). Neste caso, fica claro que a grande maioria estava atenta ao
tema

proposto,

provocando

inclusive

novas

discussões.

Na

disciplina

Empreendedorismo Sustentável cinco estudantes problematizaram o tema pelo
menos duas vezes (padrão bom), dois problematizaram pelo menos uma vez
(padrão regular), um problematizou pelo menos três vezes (padrão excelente) e dois
não problematizaram em qualquer momento de suas participações (padrão
insuficiente). Neste caso 8 estudantes se mobilizaram com o tema proposto, a
maioria.
O segundo indicador – Linguagem escrita, na disciplina Cultura Brasileira oito
estudantes cometeram mais de cinco erros de linguagem em suas postagens
(padrão regular), mas, 46 a utilizaram corretamente (padrão excelente). Na disciplina
Empreendedorismo Sustentável oito estudantes a utilizaram corretamente (padrão
excelente), e apenas dois cometeram até cinco erros de linguagem (padrão regular).
Verifica-se que a grande maioria dos estudantes das turmas se preocupou com a
linguagem ao participar do fórum.
A última categoria a ser avaliada é a Aprendizagem, baseada em três
indicadores. O primeiro traz os conhecimentos focados no tema proposto para as
discussões no fórum. As turmas da disciplina Cultura Brasileira apresentaram em
sua maioria (46) pelo menos uma vez conhecimentos relacionados com o tema
(padrão regular), sete apresentaram pelo menos duas vezes tais conhecimentos
(padrão bom) e um dos estudantes não apresentou conhecimentos focados no tema
(padrão insuficiente). Neste caso, o resultado demonstra que a maioria dos
estudantes tinha como referência em suas participações os conhecimentos obtidos
em seus estudos na disciplina. Na disciplina Empreendedorismo Sustentável quatro
estudantes demonstraram estar focados nos conhecimentos em pelo menos três de
suas postagens (padrão excelente), quatro apresentaram em pelo menos uma de
suas postagens tais conhecimentos (padrão regular) e dois apresentaram em pelo
menos duas de suas postagens (padrão bom). Neste caso, observa-se que todos os
estudantes demonstraram conhecimentos sobre o tema proposto.
No indicador Encadeamento de pensamento, 45 estudantes da disciplina
Cultura Brasileira ordenaram logicamente o pensamento em pelo menos uma de
suas postagens (padrão regular), seis ordenaram em pelo menos duas de suas
postagens (padrão bom), dois ordenaram logicamente em todas as suas
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participações (padrão excelente), e um não ordenou logicamente em nenhuma
postagem (padrão insuficiente). O resultado demonstra que no geral os estudantes
ordenaram de forma lógica o pensamento em suas participações e contribuições. Na
disciplina

Empreendedorismo

Sustentável

cinco

estudantes

encadearam

logicamente o pensamento, mantendo sempre a atenção do leitor (padrão
excelente), três encadearam em pelo menos uma de suas postagens (padrão
regular) e dois encadearam o pensamento em pelo menos duas de suas postagens
(padrão bom). Neste caso, se observa que todos os estudantes ordenaram o
pensamento de forma lógica em suas postagens.
O último indicador – Contribuições demonstrou que 53 estudantes da
disciplina Cultura Brasileira apresentaram pelo menos um recurso que contribuísse
para a discussão (padrão regular), apenas um não apresentou qualquer recurso
durante suas participações (padrão insuficiente). Tal resultado denota que quase
todos os estudantes se preocuparam em trazer recursos que pudessem mobilizar e
contribuir

para

o

melhor

desenvolvimento

das

discussões.

Na

disciplina

Empreendedorismo Sustentável quatro estudantes não contribuíram com qualquer
recurso (padrão insuficiente), três contribuíram com pelo menos dois recursos para
enriquecer as discussões (padrão bom), dois estudantes indicaram pelo menos um
recurso (padrão regular) e um indicou pelo menos três recursos (padrão excelente).
Neste caso se verifica que no geral a maioria dos estudantes se preocupou em
trazer recursos que pudessem melhorar e enriquecer o tema e as discussões
propostas.

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
QUANTO À ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO UM

DOS

PROFESSORES

Quanto ao resultado das avaliações dos professores a partir do instrumento
dois é possível verificar que todas as respostas ao questionário foram semelhantes
nas questões objetivas, se diferenciando em algumas justificativas (APÊNDICES E e
F).
Na Questão 1 ambos os professores concordaram com as categorias
propostas pela autora, por acreditarem ser “pressupostos conceituais chave para
sustentação da qualidade das ações pedagógicas da modalidade” e “ser possível se
avaliar de forma completa e eficaz, demonstrando o interesse no conteúdo de forma
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a agregar valor”. As justificativas dadas pelos professores indicam que as categorias
propostas pelo instrumento um avaliam a aprendizagem dos estudantes e também
podem servir de base para as ações futuras, como um processo de retroação.
Na questão dois os professores entenderam que os indicadores julgam o que
se propõem avaliar, ou seja, “evidenciam com clareza os aspectos importantes que
necessitam ser identificados na modalidade” e “contemplam todas as áreas
possíveis de avaliação, se tornando critérios confiáveis para mensurar uma nota ou
uma tomada de decisão”. Entretanto, um dos professores propôs que a qualidade
das respostas não fique atrelada à quantidade de participações. Neste ponto se
constata, segundo as justificativas apresentadas, que os 11 indicadores são
aplicados corretamente, por abrangerem os pontos fundamentais para uma
avaliação justa. A observação do professor acima mencionada é pertinente, mas
como discutido no capítulo 2 (p.18) deste estudo, a avaliação baseada no “número
de acessos” ou postagens permite ao professor uma “visão ampla do quanto suas
mensagens e o próprio curso têm alcançado e estimulado os estudantes”, apesar de
Hoffmann (2001) citar o caráter de controle, admite ser uma das características do
processo de avaliação de aprendizagem. Assim, se intui que a quantificação das
participações é importante para a qualificação da avaliação, por uma complementar
a outra, pois os dados colhidos por ambas podem nortear as estratégias do
professor.
A questão três foi discutida de forma ampla, os professores priorizaram a
presença de indicadores qualitativos, pois a “modalidade constitui-se por relações de
parceria entre os participantes, ou seja, pela formação de uma comunidade da
aprendizagem. Assim, dentro desta perspectiva se faz necessário considerar a
atitude do estudante no que se refere a: participações nas atividades; interesse;
colocações críticas fundamentadas nos conhecimentos; riqueza e pertinência das
ideias; autonomia intelectual; níveis de cooperação; colaboração e interações com o
grupo”. Portanto, esta é uma “forma eficaz de mensurar, qualificar e quantificar as
atividades e participações dos alunos”. Neste caso se percebe a importância da
avaliação da aprendizagem qualitativa para os professores, sendo essa inclusive
uma das demandas desse estudo. A maneira como as avaliações da aprendizagem
são realizadas na UGF, priorizando a forma quantitativa, deram origem aos
questionamentos que orientaram este estudo, e à intenção de criar um instrumento
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que avaliasse não apenas quantitativamente, mas também qualitativamente a
aprendizagem dos estudantes nos fóruns on-line.
Os professores indicaram que “não sentiram qualquer dificuldade ao avaliar a
aprendizagem dos estudantes através das categorias propostas pelo estudo”
(questão quatro), uma vez que acharam o instrumento completo e pelo fato dos
“métodos” (que se entende estar o professor se referindo aos indicadores), serem
bem definidos, pois as informações se apresentam de forma clara e objetiva,
eliminando qualquer dúvida sobre seu conteúdo. Este resultado reforça a reflexão
vista no capítulo 2 deste estudo (p. 29) por Porto (2005), quando ressalta que as
rubricas precisam descrever claramente o desempenho esperado, o que foi
ratificado pelas justificativas dos professores.
Com relação à questão cinco, os professores concordaram quanto à
apresentação dos itens, não havendo “discordância com relação à apresentação,
cuja dinâmica passa de forma segmentar para as informações apresentadas”, sendo
“elementos essenciais para a avaliação da aprendizagem na modalidade”.
Demonstra assim, que há coerência na ordem visualizada dos itens a serem
avaliados no instrumento um.
Os professores avaliaram de forma positiva a formatação do instrumento
(questão seis), por “apresentar de forma clara as categorias que servem de
pressuposto para uma avaliação qualitativa”, e por “não ter sido encontrado qualquer
inconveniente ou dificuldade de entendimento com a formatação proposta,
descrevendo o conteúdo de forma limpa e clara”. Esse resultado indica que o layout
do instrumento é compatível com uma avaliação da aprendizagem em fóruns on-line,
não gerando dificuldades para preenchimento.
Quanto a questão sete, os professores observaram que o instrumento
influencia positivamente na qualidade do fórum, por ajudar a “identificar a
performance dos estudantes, traçando indicadores ao tutor”. E, principalmente, por
“dar uma base, um norte para se guiar, amparando e conduzindo melhor o fórum.
Dessa forma, sabendo quem está ou não está participando e se está alcançando o
nível esperado”. As justificativas evidenciam a necessidade da avaliação formativa,
como mencionado anteriormente neste estudo (p. 21), por permitir exatamente ao
longo do fórum mudar o caminho ou estratégias, se necessário, e avaliar o
desempenho dos estudantes, valorizando-o ou ajustando-o.
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Na questão oito o tempo gasto para responder o instrumento de avaliação da
aprendizagem dos estudantes foi considerado razoável pelos professores, entretanto
observou-se uma divergência. Um dos professores ressaltou que “se a turma tiver
um grande número de estudantes, pode ser extenso preencher todos os itens”. O
outro professor considerou “as perguntas bem formuladas, diretas, sucintas
otimizando o tempo gasto para responder e avaliar a aprendizagem”. A comparação
entre as justificativas dos professores denota a subjetividade de algumas questões,
isto é, cada professor, por conta de suas experiências pode perceber a situação de
modo diferente. De qualquer forma a autora deste estudo acredita que se a turma
tem um grande número de membros, e se é disponibilizado um instrumento que
permita que o professor realize a avaliação com indicadores previamente fixados, a
avaliação se torna mais fácil e ágil, por ter os critérios necessários para tal.
Finalmente, em resposta a questão nove, os professores concordaram que o
instrumento proposto avalia de fato a aprendizagem dos estudantes em fóruns de
discussão on-line. Indicaram ainda que “o instrumento um propõe indicadores
favoráveis ao processo de avaliação” e possibilita “observação dos indicadores que
determinado estudante apresenta maior dificuldade, podendo investir nesse ponto e
juntos desenvolver o conhecimento necessário para sua aprendizagem”.
Esta análise possibilitou a elaboração das conclusões e sugestões deste
estudo apresentadas no Capítulo 5.

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES
5.1 CONCLUSÕES
Este estudo teve como objetivo elaborar um instrumento de avaliação da
aprendizagem dos estudantes nos fóruns de discussão on-line em disciplinas do
programa de Educação a Distância da Universidade Gama Filho.
Para orientar o estudo foram propostas duas questões avaliativas:
- Em que medida o instrumento elaborado é válido para avaliar a
aprendizagem dos estudantes nas disciplinas, através da participação nos fóruns
realizados pelos cursos de EaD on-line da UGF?
- Até que ponto o instrumento proposto pode auxiliar os professores na
avaliação da aprendizagem dos estudantes?
Diante dos dados analisados e relacionando-os com a primeira questão
avaliativa norteadora deste estudo, é possível observar que alguns indicadores
estão mais relacionados com a aprendizagem propriamente dita. Os indicadores
número de postagens, postura ética, iniciativa e linguagem escrita não estão
relacionados necessariamente com a aprendizagem, a princípio.
O número de postagens está associado à avaliação quantitativa, o que
também não pode servir de conclusão, pois pode indicar que o tema foi interessante
para o estudante, que participou muitas vezes por conta dessa vontade de aprender
mais. Já a postura ética é determinada através de características de personalidade
do estudante, assim como a iniciativa. Entretanto, neste caso, é possível que o
estudante aprenda com o posicionamento dos colegas e do professor como ser ético
nas discussões on-line. Quanto à iniciativa pode também denotar que ela ocorreu
devido ao interesse do estudante pelo tema, sua vontade de construir conhecimento
sobre o conteúdo do curso relacionado com a aprendizagem. A linguagem escrita
está relacionada a uma aprendizagem anterior, que foi sendo constituída ao longo
da vida, mas certamente algumas palavras foram assimiladas no curso, fazendo
parte do vocabulário do estudante participante a partir da disciplina, tendo assim
ocorrido aprendizagem.
Os indicadores criatividade, relação com os colegas e professor, qualidade do
diálogo, conhecimentos focados no tema proposto, encadeamento do pensamento e
contribuições estão relacionados diretamente à aprendizagem obtida durante um
curso ou uma disciplina. Assim, ao apresentar ideias criativas o estudante
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demonstra seu envolvimento e motivação com os temas discutidos e ainda que
aprendeu a ponto de criar novas ideias. No estudo observou-se que o número de
respostas apresentadas neste indicador foi alto nas turmas, indicando um grau de
aprendizagem significativa.
Os indicadores relação com colegas e com professor atualizam o que foi
amplamente discutido no capítulo 2 deste estudo através de citações de vários
autores, por exemplo, para Behar e Bassani (2006) o processo de aprendizagem na
EaD deve ser visto a partir de uma construção do indivíduo, tendo como base as
interações. E também Rourke et al. (2000) quando trazem o conceito de presença
social como a capacidade dos estudantes em se projetar social e emocionalmente
em uma comunidade de um ambiente virtual de aprendizagem. Neste estudo se
observou uma maior dificuldade em interações entre os pares nas turmas de Cultura
Brasileira, o que não foi observado na turma de Empreendedorismo Sustentável,
onde o grau de interação foi alto. Pode-se dizer que nas turmas da primeira
disciplina a aprendizagem não se deu da forma esperada, em oposição à turma de
Empreendedorismo Sustentável.
Já quanto à relação dos estudantes com os professores, foi alta em todas as
turmas, o que pode indicar que aprenderam ou que se sentiram mais a vontade
nessa interação.
O indicador qualidade do diálogo apresentou resultados altos nas turmas,
demonstrando que os estudantes questionaram e problematizaram os temas. É
interessante pontuar aqui o conceito de Presença Cognitiva proposto por Garrison,
Anderson e Archer (2000) que o entendem como a “capacidade dos estudantes
construírem e confirmarem significados através da reflexão e do discurso”. Assim, ao
questionarem e problematizarem temas estão construindo significados através da
reflexão e do discurso decorrente, ou seja, aprendendo.
O indicador conhecimentos focados no tema proposto obteve nas turmas um
resultado alto, pois os estudantes apresentaram em suas postagens um discurso
pertinente e focado no que estava sendo estudado. E de acordo com o indicador
anterior, quando se questiona e problematiza e ainda de forma interativa, o
conhecimento vai sendo construído conjuntamente, assim como a aprendizagem.
Encadear pensamento, outro indicador, de forma lógica e que obteve alto
grau nas turmas, só é possível se o estudante dominar o assunto, tendo já

72

aprendido conceitos inerentes ao tema. Aqui se pode perceber que houve
aprendizagem nas turmas.
O último indicador, contribuições, que também foi avaliado com um
quantitativo alto nas turmas, permite refletir sobre o fato de, se os estudantes se
preocuparam em trazer notícias, artigos, vídeo, sites para enriquecer as discussões,
é porque aprenderam sobre o tema a ponto de contextualizar com outras situações
fora do proposto pelo curso e assim democratizar informações que serão úteis para
todos os membros.
A partir da reflexão acima e de acordo com a primeira questão avaliativa
deste estudo “Em que medida o instrumento elaborado é válido para avaliar a
aprendizagem dos estudantes nas disciplinas, através da participação nos fóruns
realizados pelos cursos de EaD on-line da UGF?” é necessário que se caracterize o
que torna um instrumento válido. Para isso, Martins (2005) no capítulo 2 deste
estudo (p.34) define validade como o grau que um instrumento é capaz de medir o
que se propõe medir, fundamentado em certas evidências, que são: validade
aparente, validade de conteúdo, validade de critério e de constructo.
Relacionando os conceitos acima com os resultados obtidos neste estudo
conclui-se que quanto à validade aparente, o instrumento atingiu seu objetivo, na
medida em que a autora entendeu que era possível avaliar a aprendizagem dos
estudantes com o instrumento construído. Quanto à validade de conteúdo, as
respostas dos professores, quando afirmam ser o instrumento completo,
contemplando todas as áreas possíveis de avaliação de um fórum on-line,
demonstra que também atingiu seu objetivo nesta evidência. A validade de critério
também é confirmada pelas respostas dos professores, pois entenderam serem as
categorias, os indicadores e os padrões propostos pela autora corretos para avaliar
aprendizagem dos estudantes em fóruns on-line. A validade de constructo, segundo
o autor se observa ao longo do tempo, no futuro, pois um constructo pode se
modificar com outras utilizações e prováveis atualizações e validações, o que pode
acontecer nesse estudo, pois a autora inclusive, quando fala das sugestões, no item
5.2, menciona exatamente essa possibilidade. É importante ressaltar, entretanto,
que o constructo aprendizagem on-line não foi definido teoricamente neste estudo, o
que permite confirmar parcialmente a validade de constructo desse instrumento.
Além das evidências acima, o autor traz o conceito de validade total, que
acontece quando se tenha como parâmetro de avaliação as evidências validade de
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conteúdo, de critério e de constructo conjuntamente, podendo assim aumentar muito
a possibilidade de se estar trabalhando com um instrumento com muitas evidências
de estar medindo, o que se propôs medir. Neste estudo as três evidências são
utilizadas juntamente, permitindo que se afirme que o instrumento proposto e as
categorias e os indicadores tem grande chance de haver conseguido chegar ao seu
objetivo, ou seja, se mostrando adequado para avaliar a aprendizagem dos
estudantes.
Nota-se que, mesmo aqueles indicadores, que para muitos estudiosos são
pertinentes a uma avaliação quantitativa, não estando relacionados à qualidade da
aprendizagem, foi possível relacioná-los com a qualidade da aprendizagem dos
estudantes. Constata-se que a primeira questão avaliativa é respondida, isto é, o
instrumento proposto é válido para avaliar a aprendizagem dos estudantes nas
disciplinas, através da participação nos fóruns realizados pelos cursos de EaD online da UGF.
A segunda questão avaliativa “Até que ponto o instrumento proposto pode
auxiliar os professores na avaliação da aprendizagem dos estudantes?” pode ser
analisada pelas respostas dos professores ao instrumento dois.
- Primeiramente, quanto às questões objetivas os professores concordaram
com as categorias e indicadores propostos pelo instrumento: participação (número
de participações, postura ética, iniciativa, criatividade, postura ética), interação
(relação com colegas e professor), conteúdo (qualidade do diálogo, linguagem
escrita) e aprendizagem (conhecimentos no tema estudado, encadeamento de
pensamento, contribuições), entendendo que são os que abrangem todas as
possibilidades de avaliação de um fórum on-line.
- Aprovaram também a importância da presença de indicadores qualitativos
na avaliação da aprendizagem.
- Não perceberam qualquer dificuldade para realização de suas avaliações,
nem tampouco com relação à apresentação dos itens e sua formatação.
- Aquiesceram ambos que o instrumento interfere na qualidade do fórum, pelo
fato de nortear e mudar as diretrizes evidenciadas ao longo do tempo em que o
fórum ficou disponibilizado.
- Discordaram quanto ao tempo despendido para realizar a avaliação de cada
estudante, uma vez que enquanto um professor achou razoável, o outro entendeu
que o instrumento é longo se o número de estudantes da turma for grande.
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- Concordaram finalmente na adequação do instrumento um para avaliar a
aprendizagem dos estudantes em um fórum on-line.
De acordo com as respostas é possível afirmar que o instrumento um auxilia
os professores na avaliação da aprendizagem dos estudantes, respondendo a
segunda questão avaliativa proposta pelo estudo, ratificando assim o enfocado por
Beuchot e Bullen no capítulo 2 deste estudo (p.15), quando ressaltam a relação do
conceito de presença social com a aprendizagem, interpretando que os estudantes
que interagem nos fóruns, têm mais chance de elevar seu nível de aprendizagem do
que aqueles que não interagem.
Os resultados demonstram que esta relação é pertinente, pois nas turmas de
Cultura Brasileira, na qual a quantidade de participações foi regular, os
conhecimentos focados no tema proposto foi também regular e a turma de
Empreendedorismo Sustentável, na qual a quantidade de participações foi alta, o
mesmo indicador - conhecimentos focados no tema também foi alto.
Diante do exposto pode-se afirmar que o objetivo proposto para este estudo
foi atingido, uma vez que as respostas às questões foram positivas e o instrumento
foi avaliado satisfatoriamente pelos professores, podendo assim ser considerado
válido para avaliar a aprendizagem dos estudantes em fóruns de discussão on-line.
Devido aos problemas enfrentados pela UGF, o número de respondentes (2)
não invalidou este estudo avaliativo, uma vez que possui um objeto que por sua
importância para a Educação on-line, extrapola esta instituição, lhe dando uma
característica de estudo piloto.
A partir dos resultados obtidos, e tendo como base as definições
apresentadas no estudo sobre o esquema denominado rubricas e de sua
aplicabilidade para avaliar a aprendizagem dos estudantes em fóruns de discussão
on-line, é possível constatar que o esquema proposto neste estudo avalia tal
aprendizagem, que seja baseada na mediação, ajudando na percepção do
andamento de seu processo de ensino-aprendizagem.
Também, como foi citada pelos professores, sua aplicação torna o processo
de avaliar mais eficiente, preciso e confiável. Por ser uma ferramenta para
quantificação de observações qualitativas permite que o processo de avaliação seja
mais justo, mesmo se aplicado por professores distintos e possibilita que os
estudantes compreendam melhor suas notas, melhorando seus desempenhos.
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Mediante esta experiência a autora deste estudo percebeu que o
desenvolvimento de rubricas que avaliem exatamente o que se quer avaliar é um
processo trabalhoso e ainda exige aperfeiçoamentos constantes; este estudo
também trouxe à autora a possibilidade de refletir sobre a avaliação do processo de
aprendizagem na EaD, ponto que sempre a preocupou e ainda permitiu perceber
que na prática há espaço para a complementaridade das duas formas de avaliação
– quantitativa e qualitativa para o sucesso da EaD. A aplicação de uma avaliação
mediadora com o uso de rubricas pode vir a proporcionar uma nova forma ao
sistema de avaliação na modalidade, uma nova compreensão da real finalidade da
prática avaliativa, que esteja a serviço da aprendizagem, tendo como foco a
promoção intelectual do estudante.

5.2 SUGESTÕES
A partir deste estudo sugere-se que:
- O instrumento proposto seja aplicado a um número maior de disciplinas,
cursos e professores, e ainda em outras instituições, colhendo maiores informações
que poderão servir para reformular o instrumento, aprimorar a atividade de avaliação
e o processo de aprendizagem.
- Seja definido e validado o constructo aprendizagem on-line.
- Sejam conscientizados os professores da importância da utilização de
instrumentos de avaliação de fóruns on-line, na tentativa de minimizar a
subjetividade advinda das diferenças individuais, da complexidade desta atividade
de aprendizagem on-line, tornando o processo de avaliação mais criterioso.
- Seja aplicado o instrumento não apenas ao final do fórum, mas também pelo
menos uma vez durante o prazo em que fique aberto para a participação.
- Sejam informados os estudantes dos indicadores que estão servindo de
base para o processo de avaliação.
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APÊNDICE A - Carta para Professoras Especialistas

Prezada professora,
Estou realizando um estudo avaliativo sobre um instrumento elaborado com o
objetivo de avaliar a aprendizagem dos estudantes pela participação nos fóruns de
discussão. O estudo faz parte da dissertação de Mestrado em Avaliação da
Fundação CESGRANRIO, sob orientação da professora Dra. Ligia Silva Leite.
Em função de sua experiência e conhecimento na área, gostaria de convidá-la para
validar o instrumento respondido pelos professores para avaliar a aprendizagem dos
estudantes nos fóruns de discussão, e ainda um segundo instrumento que será
utilizado para que o professor avalie o primeiro instrumento. Estes instrumentos
foram elaborados com base no Quadro de Critérios que segue anexo, com a
finalidade de atender ao objetivo do estudo e responder as questões avaliativas.
A aplicação deste instrumento está prevista para após o término para participação
dos estudantes no fórum dois do segundo semestre de 2013. Solicito que seu
parecer, se possível, seja enviado para o e-mail: sandramartins36@gmail.com até o
dia 04/10/13.
Outrossim, encaminho abaixo:
1 – Objetivo e questões avaliativas do estudo;
2 - Proposta do instrumento um e do instrumento dois;
3 – Quadro de critérios elaborado pela mestranda;
4 – Descrição dos padrões utilizados no quadro de critérios;
Agradeço, antecipadamente, a atenção dispensada e coloco-me a disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Respeitosamente,
Sandra Maria Martins Redovalio Ferreira
Objetivo e Questões avaliativas do estudo:
O objetivo deste estudo é elaborar um instrumento de avaliação da aprendizagem
dos estudantes nos fóruns de discussão on-line.
Para orientar o estudo foram propostas duas questões avaliativas:
- Em que medida o instrumento elaborado é válido para avaliar a aprendizagem
dos estudantes nas disciplinas, através da participação nos fóruns realizados
pelos cursos de EaD on-line da UGF?
- Até que ponto o instrumento proposto pode auxiliar os professores na avaliação
da aprendizagem dos estudantes?
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APÊNDICE B - Cartas para os Professores

Prezado professor (a),
Sou a professora Sandra Martins, tutora da disciplina Empreendedorismo
Sustentável. Estou realizando um estudo avaliativo, sobre um instrumento elaborado
com o objetivo de avaliar a aprendizagem dos estudantes pela participação nos
fóruns de discussão. O estudo faz parte da dissertação de Mestrado em Avaliação
da Fundação Cesgranrio, sob orientação da professora Dra. Ligia Silva Leite.
Em função de sua experiência e conhecimento na área gostaria de convidá-lo (a) a
fazer parte do estudo avaliativo utilizando o instrumento em uma de suas turmas no
fórum 2.
Aguardo sua resposta até o dia 13/11/13, via e-mail sandramartins36@gmail.com
Desde já agradeço sua colaboração e atenção,
Sandra Martins

Prezado (a) professor (a),
Primeiramente, agradeço sua resposta e aceite em participar do estudo.
O instrumento de avaliação de aprendizagem deverá ser aplicado após o término da
participação dos estudantes no fórum 2 do segundo semestre de 2013, em uma de
suas turmas.
Estou enviando anexo o instrumento que deverá ser replicado para cada estudante.
Não é necessário identificá-lo, mas deverá ser colocada apenas uma numeração
(estudante 1, 2 etc.). Você deverá realizar a avaliação de cada estudante, tendo
como base o instrumento proposto e suas questões.
Ao final da avaliação de seus estudantes solicito que avalie o instrumento que
proponho, através de um questionário de avaliação, que também segue anexo.
Todas as avaliações (dos estudantes e sua avaliação do instrumento proposto)
deverão ser enviadas para meu email: sandramartins36@gmail.com em arquivo
único intitulado “Avaliação do fórum 2”, tendo como prazo o dia 16.12.13.
Agradeço, antecipadamente, a sua atenção e coloco-me a disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Respeitosamente,
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APÊNDICE C – Instrumento utilizado para coleta de dados
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DOS ESTUDANTES
EM FÓRUNS DE DISCUSSÃO ON-LINE

DISCIPLINA: ________________________________________________________
Estudante:__________________________________________________________
Por favor, responda a todas as questões, escolhendo a alternativa mais adequada
para cada estudante:
1a)
( )
( )
( )
( )

Como você avalia a participação do estudante?
Quanto ao número de mensagens postadas:
Excelente: 5 ou mais postagens.
Boa: 3 a 4 postagens.
Regular: 1 a 2 postagens.
Insuficiente: 0 postagem.

b) Quanto à postura ética:
( ) Adequada ( ) Não adequada
c)
( )
( )
( )
( )

Quanto à iniciativa:
Excelente: demonstrou iniciativa em todas as suas postagens.
Boa: demonstrou iniciativa em 2 de suas postagens.
Regular: demonstrou iniciativa em uma de suas postagens.
Insuficiente: não demonstrou iniciativa.

d)
( )
( )
( )
( )

Quanto à criatividade nas postagens do estudante:
Excelente: apresentou ideias criativas em todas as suas postagens.
Boa: apresentou ideias criativas em duas de suas postagens.
Regular: apresentou ideias criativas em uma postagens.
Insuficiente: não contribuiu de forma criativa.

2a)
( )
( )
( )
( )

Como você avalia a interação do estudante?
Com relação aos colegas de turma:
Excelente: interagiu com seus colegas durante todo o tempo do fórum.
Boa: interagiu com seus colegas no mínimo duas vezes durante o fórum.
Regular: interagiu uma vez com seus colegas.
Insuficiente: não interagiu com seus colegas.

b)
( )
( )
( )
( )

Com relação a você professor:
Excelente: interagiu com o professor durante todo o tempo o fórum.
Boa: interagiu com o professor no mínimo duas vezes durante o fórum.
Regular: interagiu apenas uma vez com o professor.
Insuficiente: não interagiu com o professor.
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3- Como você avalia a qualidade do diálogo apresentado pelo estudante?
a) Quanto à problematização dos temas apresentados:
( ) Excelente: problematizou o tema, apresentando questionamentos pelo menos
três vezes ao grupo.
( ) Boa: problematizou o tema pelo menos duas vezes.
( ) Regular: problematizou o tema, apenas uma vez.
( ) Insuficiente: não problematizou o tema.
b)
( )
( )
( )
( )

Quanto a linguagem escrita:
Excelente: utilizou a linguagem escrita corretamente.
Boa: cometeu até cinco erros de linguagem.
Regular: cometeu mais de cinco erros de linguagem.
Insuficiente: cometeu mais de dez erros de linguagem.

4- Como você avalia a aprendizagem do estudante?
a) Quanto aos conhecimentos focados no tema proposto:
( ) Excelente: apresentou conhecimentos sobre o tema proposto em todas as suas
postagens.
( ) Boa: apresentou conhecimentos sobre o tema proposto em pelo menos duas de
suas postagens.
( ) Regular: apresentou conhecimentos em pelo menos uma de suas postagens.
( ) Insuficiente: não apresentou conhecimentos focados no tema proposto.
b) Quanto ao encadeamento do pensamento, nas respostas às perguntas
disparadoras:
( ) Excelente: ordenou logicamente seu pensamento mantendo o interesse do leitor.
( ) Boa: ordenou logicamente seu pensamento em duas de suas postagens.
( ) Regular: Ordenou logicamente seu pensamento em apenas uma de suas
postagens.
( ) Insuficiente: não apresentou organização de pensamento.
c)
()
()
()
()

Quanto às contribuições trazidas pelo estudante:
Excelente: indicou três notícias ou livros ou sites etc. para discussão.
Boa: indicou pelo menos dois recursos para discussão.
Regular: indicou apenas um recurso para discussão.
Insuficiente: não indicou qualquer recurso para discussão.
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APÊNDICE D - Instrumento utilizado para coleta de dados
Questionário de Avaliação do Instrumento Um
Disciplina:___________________________________________________________
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
Formação: ( ) Pós-graduação lato sensu ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Especifique sua capacitação em EaD ____________________________________
Tempo de magistério em EaD:
( ) 1 a 5 anos; ( ) 6 a 10 anos; ( ) 11 a 15 anos; ( ) mais de 16 anos.
Objetivo – avaliar até que ponto o uso do instrumento proposto para avaliação da
aprendizagem do estudante atinge o seu objetivo.
1. No instrumento de avaliação as categorias participação, interação, conteúdo e
aprendizagem são apresentados como base para a avaliação da aprendizagem.
Você concorda com a proposta?
( ) Sim
( ) Não
Por quê? _______________________________________________________
Em caso negativo, acrescentaria ou retiraria alguma? Qual?
_______________________________________________________________
2. Os indicadores julgam o que estão se propondo a avaliar?
( ) Sim
( ) Não
Por quê?_______________________________________________________
Acrescentaria ou retiraria algum outro? ( ) Sim
( ) Não
Em caso de resposta afirmativa: Qual? Por quê?
3. Você acha importante a presença de indicadores qualitativos?
( ) Sim
( ) Não
Por quê? _______________________________________________________
4. Você sentiu alguma dificuldade ao avaliar a aprendizagem por meio das
categorias, indicadores e padrões sugeridos?
( ) Sim
( ) Não
Justifique: _______________________________________________________
5. Você concorda com a apresentação dos itens?
( ) Sim
( ) Não
Justifique: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
6. A formatação do instrumento é adequada?
(Adequado: apropriado, compatível, conveniente).
( ) Sim
( ) Não
Justifique: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
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7. Você acredita que a utilização do instrumento é importante para a qualidade do
fórum?
( ) Sim
( ) Não
Justifique: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Você entende que o tempo gasto para responder ao instrumento é adequado?
( ) Sim
( ) Não
Justifique: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
9. A aplicação do instrumento ajuda a avaliar a aprendizagem do estudante?
( ) Sim
( ) Não
Justifique: _______________________________________________________
_______________________________________________________________

Os indicadores citados acima na questão 2 são observados nos temas de cada
pergunta, por exemplo, iniciativa, postura ética etc. e os padrões citados na questão
4 são: Excelente, Boa, Regular ou Insuficiente ou ainda adequada ou inadequada.
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APÊNDICE E - Respostas do Professor 1
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO
Disciplina: Cultura Brasileira
Sexo: ( x )Feminino ( ) Masculino
Formação: ( x ) Pós-graduação lato sensu ( x ) Mestranda ( ) Doutorado
Especifique sua capacitação em EaD:
Pedagoga. Docente no Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro a partir de
2002 dos cursos de graduação e pós-graduação. Docente on-line a partir de 2005
(Centro Universitário da Cidade e da Universidade Gama Filho). Especialista em
Informática Educativa/UCB, Especialista em Tecnologia Educacional/UFRJ,
Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância
(UFF/UAB), Mestranda em Educação/UCP.
Tempo de magistério em EaD:
( ) 1 a 5 anos; ( x ) 6 a 10 anos; ( ) 11 a 15 anos; ( ) mais de 16 anos.
Objetivo: avaliar até que ponto o uso do instrumento proposto para avaliação da
aprendizagem do estudante atinge o seu objetivo.
1. No instrumento de avaliação as categorias participação, interação, conteúdo e
aprendizagem são apresentadas como base para a avaliação da aprendizagem.
Você concorda com a proposta?
( x ) Sim
( ) Não
Por quê? Porque acredito serem os pressupostos conceituais chave para
sustentação da qualidade das ações pedagógicas da modalidade.
Em caso negativo, acrescentaria ou retiraria alguma? Qual?
_________________________________________________________________
2. Os indicadores julgam o que estão se propondo a avaliar?
( x ) Sim
( ) Não
Por quê? Porque evidenciam com clareza os aspectos importantes que
necessitam ser identificados na modalidade.
Acrescentaria ou retiraria algum outro? ( x ) Sim

( ) Não

Em caso de resposta afirmativa: Qual? Por quê?
Não atrelaria a qualidade das respostas às vezes de participação.
3. Você acha importante a presença de indicadores qualitativos?
( x ) Sim
( ) Não
Por quê? Porque a modalidade constitui-se por relações de parceria entre os
participantes, ou seja, pela formação de uma comunidade da aprendizagem.
Assim, dentro desta perspectiva se faz necessário considerar a atitude do
estudante no que se refere a: participações nas atividades; interesse; colocações
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críticas fundamentadas nos conhecimentos; riqueza e pertinências das ideias;
autonomia intelectual; níveis de cooperação; colaboração e interações com o
grupo.
4. Você sentiu alguma dificuldade ao avaliar a aprendizagem por meio das
categorias, indicadores e padrões sugeridos?
( x ) Sim
( ) Não
Justifique: Porque achei o instrumento completo.
5. Você concorda com a apresentação dos itens?
( x ) Sim
( ) Não
Justifique: Porque são elementos essenciais e elementares para o exercício da
avaliação da ferramenta – Fórum.
6. A formatação do instrumento é adequada?
(Adequado: apropriado, compatível, conveniente).
( x ) Sim
( ) Não
Justifique: Porque apresentam de forma clara as categorias que servem de
pressuposto para uma avaliação qualitativa.
7. Você acredita que a utilização do instrumento é importante para a qualidade do
fórum?
( x ) Sim
( ) Não
Justifique: Ajuda a identificar a performance do estudante e a traçar indicadores
ao Tutor.
8. Você entende que o tempo gasto para responder ao instrumento é adequado?
( x ) Sim, com ressalvas....
( ) Não
Justifique: Porque é extenso se utilizado para um grande número de estudantes.
9. A aplicação do instrumento ajuda a avaliar a aprendizagem do estudante?
( x ) Sim
( ) Não
Justifique: Porque produz indicadores favoráveis ao processo.
Os indicadores citados acima na questão 2 são observados nos temas de cada
pergunta, por exemplo, iniciativa, postura ética etc. e os padrões citados na questão
4 são: Excelente, Boa, Regular ou Insuficiente ou ainda adequada ou inadequada.
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APÊNDICE F - Respostas do Professor 2
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO
Disciplina: Empreendedorismo Sustentável
Sexo: ( )Feminino ( x ) Masculino
Formação: ( ) Pós-graduação lato sensu ( ) Mestrado ( x ) Doutorando
Especifique sua capacitação em EaD: Doutorando pela COPPE na Universidade
Federal do Rio de Janeiro (2010-2013), Mestre em Engenharia Oceânica pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008), Engenheiro Civil pela Universidade
de Guarulhos em São Paulo (1995). Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro professor da graduação no curso de Administração de Empresas e Engenharia de
Produção de disciplinas presenciais e a distância há 16 anos. IBMEC - professor do
CBA (Pós Graduação) lecionando nas disciplinas de Gestão de Estoques e Previsão
de Demanda, Gestão de Operações e Gestão de Compras e Produção. Atualmente
coordena os cursos de Engenharia da Universidade Veiga de Almeida na unidade
Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.
Tempo de magistério em EaD:
( ) 1 a 5 anos; ( ) 6 a 10 anos; ( ) 11 a 15 anos; ( x ) mais de 16 anos.
Objetivo: avaliar até que ponto o uso do instrumento proposto para avaliação da
aprendizagem do estudante atinge o seu objetivo.
1. No instrumento de avaliação as categorias participação, interação, conteúdo e
aprendizagem são apresentadas como base para a avaliação da aprendizagem.
Você concorda com a proposta?
(x) Sim ( ) Não
Por quê? Pois através destes critérios é possível se avaliar de forma completa e
eficaz. E demonstra o interesse no conteúdo de forma a agregar valor.
2. Os indicadores julgam o que estão se propondo a avaliar?
(x) Sim ( ) Não
Por quê? Pois como foi dito anteriormente esses indicadores contemplam todas as
áreas possíveis de avaliação se tornando critérios confiáveis para mensurar uma
nota ou uma decisão. E serve para apresentar de forma prática uma exemplificação
da informação.
3. Você acha importante a presença de indicadores qualitativos?
(x) Sim ( ) Não
Por quê? Pois é uma forma eficaz de mensurar, qualificar e quantificar as atividade
e participações dos alunos. E apresenta-se de forma transparente um conteúdo a
ser expressado.
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4. Você sentiu alguma dificuldade ao avaliar a aprendizagem por meio das
categorias, indicadores e padrões sugeridos?
( ) Sim (x) Não
Justifique: Todos os métodos são devidamente bem distinguidos e definidos de
forma que elimina qualquer dúvida com relação a que categoria atribuir. E consegue
interagir com as informações de forma clara e objetiva.
5. Você concorda com a apresentação dos itens?
(x) Sim ( ) Não
Justifique: Não há nenhuma discordância com relação a apresentação. E a dinâmica
apresentada, passa de forma segmentar para cada informação apresentada.
6. A formatação do instrumento é adequada?
(Adequado: apropriado, compatível, conveniente).
(x) Sim ( ) Não
Justifique: Não foi encontrado nenhum inconveniente ou dificuldade de entendimento
com este tipo de formatação adotado. E a formatação descreve o conteúdo de forma
limpa e direta, sem perde o sentido da proposta.
7. Você acredita que a utilização do instrumento é importante para a qualidade do
fórum?
(x) Sim ( ) Não
Justifique: Pois através dele é possível se ter uma base, um norte para se guiar. Se
amparando através dele e conduzindo da melhor forma o fórum. Dessa forma
sabendo quem está ou não está participando e se está alcançando o nível esperado.
E agrega informação atribuindo de forma contextual sua apresentação.
8. Você entende que o tempo gasto para responder ao instrumento é adequado?
(x) Sim ( ) Não
Justifique: São perguntas bem formuladas, diretas e sucintas dessa forma o tempo
utilizado para responder é bastante otimizado. E entendo que o tempo deve
prescrever a resposta como uma parte importante para demonstrar o que se
entende com o conteúdo.
9. A aplicação do instrumento ajuda a avaliar a aprendizagem do estudante?
(x) Sim ( ) Não
Justifique: Pois será possível observar quais itens determinado aluno se encontra
com maior dificuldade ou déficit, e buscar investir naquele ponto afim de melhorar
sua aprendizagem, sempre apresentando atualidades e informação que venham a
acrescentar e esclarecer dúvidas.
Os indicadores citados acima na questão 2 são observados nos temas de cada
pergunta, por exemplo, iniciativa, postura ética etc. e os padrões citados na questão
4 são: Excelente, Boa, Regular ou Insuficiente ou ainda adequada ou inadequada.
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ANEXO A - Autorização da Universidade Gama Filho para realização do Estudo

Campus: Piedade

De: Coordenação do CEAD
Para: Profª Sandra Martins
Assunto: Autorização para Desenvolvimento de Pesquisa no CEAD
Considerando a solicitação feita pela Profª Sandra Martins para
desenvolvimento de sua Pesquisa de Mestrado junto aos professores e alunos de
nosso Programa de Educação a Distância, ficam autorizadas a vista de fóruns e de
notas dadas aos trabalhos produzidos pelos alunos e professores do nosso
Programa EAD, desde que seja preservado o anonimato dos envolvidos na
apresentação do trabalho.
Destaca-se que a participação dos professores deverá ser voluntária e
iniciada após expresso e registrado consentimento por de cada um dos participantes
na pesquisa a ser efetuada.
Como contrapartida, o CEAD espera que uma cópia do trabalho desenvolvido
lhe seja entregue após a conclusão e defesa da pesquisa , visando a que os
resultados alcançados possam ser analisados e de alguma forma empregados para
o aprimoramento do trabalho aqui é realizado.

_____________________________________
Valeria Coelho Chiavegatto
(Coordenadora do CEAD )

