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RESUMO

A avaliação da aprendizagem, um dos maiores desafios do processo educativo, se torna ainda
mais desafiadora na educação online. Nesta modalidade ela precisará dialogar com
indagações específicas da educação presencial na perspectiva da transposição de princípios e
práticas criticamente consolidados, bem como contemplar as peculiaridades e potencialidades
da internet. A pesquisa parte deste problema e tem como objetivo analisar o processo de
avaliação da aprendizagem conduzido em um curso de extensão na modalidade online, para
verificar a possibilidade de transposição de princípios e estratégias compatíveis com
especificidades da educação online. Toma como base metodológica a abordagem qualitativa e
a observação participante. E conta com conversas e entrevistas informais realizadas e
registradas nos fóruns do curso, com as concepções de avaliação da aprendizagem presente
em seu programa e a proposta em seu decurso e na mediação docente. O referencial teórico
está estruturado em três eixos temáticos: a) o cenário comunicacional em emergência, tomado
a partir do conceito de “cibercultura” (Lemos, Lévy, Silva e Ramal), b) concepções sobre
avaliação da aprendizagem nas modalidades presencial (Hoffmann, Luckesi, Perrenoud, Hadji
e Esteban) e online (Kenski, Nunes, Vilarinho, Sardelich e Santos) e c) especificidades da
educação no ambiente online (Santos, Silva, Varella, Behrens, Behar, Irala, Torres,
Alcântara). Quanto aos resultados, verificou-se que: a) é possível a transposição de princípios
da avaliação da aprendizagem presencial para o contexto online, b) as interfaces fórum e chat
permitiram estabelecer a mediação técnica da avaliação, a efetivação da interatividade e a
realização das tarefas propostas, c) não houve tratamento da avaliação a partir de rubricas
definidas pelo professor/tutor e d) o processo avaliativo precisa levar em conta as
possibilidades e limitações técnicas e pedagógicas na condução do processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Educação presencial. Educação online.
Interatividade. Cibercultura.

ABSTRACT

The learning evaluation process, one of the most challenging educative processes, becomes
even more challenging when it concerns online education. At this modality it needs to dialog
with specific questions of presential education in the perspective of overcoming principles
and practices critically consolidated, as to contemplate the internet peculiarities and
potentialities. The starting point of this research aims to analyze learning process evaluation
performed in an extension course at the online modality. It claims as methodological basis the
qualitative approach and participant observation. It also counts with informal chats and
interviews which had happened and registered at the course’s forums, with the conceptions of
learning evaluation present in its programs and the propose in its course and in docent
mediation. The theoretical reference is settled over three-them axis: a) the emergent
communicational scenario, understood through the concept of “Cyberculture” (Lemos, Lévy,
Silva and Ramal); b) conceptions about learning evaluation at presential modalities
(Hoffman, Luckesi, Perrenoud, Hadji and Esteban) and online (Kenski, Nunes, Vilarinho,
Sardelich and Santos) and c) specificities of education inside online environment (Santos,
Silva, Varella, Behrens, Behar, Irala, Torres, Alcântara). Concerning the results, we could
check that a) it’s possible to go through the principles of presential learning evaluation to the
online context, b) the forum and chat interfaces permitted to set the evaluation’s technical
mediation, the interactivity accomplishment and fulfillment of the proposed tasks, c) there
hadn’t been evaluation treatment along the rubrics set by the teacher/tutor and negotiated with
the class and d) the evaluative process needs to consider the technical and pedagogical
possibilities and limitations at the course of learning process.
Keywords: Learning evaluation. Presential education. Online education. Interactivity.
Cyberculture.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho discute a avaliação da aprendizagem em um contexto online. Sua
relevância consiste no fato de a avaliação da aprendizagem ser até os dias de hoje um assunto
desafiador para a educação presencial, se tornando ainda maior quando se discute uma
modalidade educacional absolutamente nova, cuja comunicação ocorre predominantemente de
modo virtual em um ambiente criado para esse fim. Nesse caso, a comunicação se torna a
mola propulsora para seu pleno desenvolvimento, uma vez que prescinde da “presença física”
e do “olho no olho”, tão valorizados na educação presencial.
Por se viver hoje na cibercultura entende-se a necessidade de se conviver com essa
nova modalidade educacional, a online, em meio ao universo característico do ciberespaço, ou
seja, em meio a uma profusão de informações circulantes e em um espaço que permite
adentramento e interferência sobre a mensagem. Diferente do modelo de comunicação de
massa, onde a mensagem é fechada e recebida como um pacote, o ciberespaço, através da
rede mundial de computadores, a Internet, se sustenta sobre uma tecnologia digital e permite a
liberação do pólo da emissão. Com isso todos se tornam emissores e receptores em potencial,
em um modelo todos-todos, característico da interatividade.
Para que se possa potencializar o máximo de recursos da educação online é necessário
que o exercício da comunicação interativa aconteça e, condicioná-la ao modelo
comunicacional interativo implica em alguns rompimentos, tais como, com o modelo de
comunicação de massa, onde se tem um emissor e vários receptores (como é comum
acontecer na educação presencial); com a linearidade, lógica presente nos currículos, livros e
conseqüente hierarquização dos conteúdos, assim como ruptura com os modos de pensar, uma
vez que essa lógica comunicacional perde sentido no ciberespaço, onde a educação online
sustenta-se, visto que as tecnologias digitais permitem e promovem a hipertextualidade e a
interferência sobre a mensagem, em um processo de co-autoria e co-criação.
A elaboração do presente trabalho consistiu em, no Capítulo 1, contextualizar temas
como a sociedade da informação, a cibercultura e o ciberespaço, enquanto fenômenos sociais
que repercutem sobre os diferentes segmentos sociais dadas as novas demandas geradas por
tais fenômenos.
Após enumerá-los e justificá-los chega-se a educação online como modalidade
educacional que emerge da cibercultura. A avaliação da aprendizagem está aí incluída, uma
vez que é componente imprescindível a todo planejamento educacional, além de ser um tema
desafiador, por mais que se estude ou publique nessa área, uma vez que representa até hoje
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um dos processos que mais angustiam professores e alunos. Pensar na avaliação da
aprendizagem na modalidade online implica em pensar como esta pode ser desenvolvida, uma
vez que seu parâmetro provém da educação presencial, mas que, por sua natureza diferente
precisa ainda constituir-se, por ser uma novidade. É natural que seja assim, afinal a demanda
educacional se altera conforme a sociedade se transforma.
Entender as relações formadas pela tríade, cibercultura/comunicação interativa,
especificidades da educação online e teorias da avaliação da aprendizagem, é a proposta deste
estudo, com vistas a contribuir para a constituição da identidade da educação online. Justo por
ser recente e emergir de um espaço até aqui para muitos ainda“inédito”.
Seguindo essa lógica a pesquisa se propôs a investigar se os princípios existentes entre
as concepções de avaliação mais recentes, presentes na educação presencial, podem ser
transpostos para a educação online. Deste problema derivam-se o objetivo e as questões de
estudo e deles a metodologia, que encontrou na abordagem qualitativa a forma mais adequada
para ser desenvolvida.
A pesquisa cumpriu duas etapas. A primeira delas visou levantar, entre as concepções
mais recentes sobre avaliação da aprendizagem, pensadas para a educação presencial, os
princípios que as orientaram.
Paralelo a esse processo a pesquisa investigou um curso de extensão que se deu
exclusivamente de modo online, do qual não se obteve consentimento para a divulgação de
seu nome, nem da instituição mantenedora.
Foram empregadas a observação participante, baseada em Vianna e análise
documental, tendo sido as telas gravadas do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA
consideradas como documentos, que possibilitaram a coleta, seleção e classificação dos
mesmos. A interpretação e análise dos resultados foram estabelecidas à medida que se
relatavam os dados coletados, em um processo de triangulação.
O Capítulo 2 foi dividido em três eixos temáticos que fundamentam a pesquisa. O
primeiro eixo tratou do cenário comunicacional em emergência transformado pela
cibercultura e suas repercussões sobre a educação. Nesse aspecto contou com as proposições
de Lemos, Lévy, Silva e Ramal. O segundo eixo direcionou-se em responder a primeira
questão de estudo que buscou saber quais eram as características básicas de avaliação da
aprendizagem encontradas entre as recentes concepções sobre o assunto, levantando e
agrupando os teóricos: Hoffmann, Luckesi e Esteban, pelo compromisso em fazer da
avaliação um ato inclusivo; além de Perrenoud e Hadji, por abordarem a avaliação formativa
sob nuanças diferentes. Além disso, mencionam-se as primeiras publicações que discutem
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avaliação da aprendizagem na modalidade online, concentradas em um único livro lançado
em 2006, que inaugura o mercado editorial sobre a temática, por meio dos autores: Kenski,
Oliveira e Clementino; Nunes e Vilarinho; Sardelich; e Santos (organizadora). O terceiro eixo
cuida das especificidades da educação online abordando suas principais características,
reconhecendo suas potencialidades e limitações decorrentes de aspectos técnicos e
pedagógicos. Para isso, foram consultados autores, como: Santos, Silva,Varella et al ,
Behrens, Behar, Irala e Torres, Alcântara et al.
No Capítulo 3, dividido em três seções, são apresentados simultaneamente o contexto
da pesquisa e as suas respectivas análises, as quais se deram em processo interativo com a
coleta de dados.
Assim na primeira seção, é possível responder à segunda questão de estudo que
consistiu em saber como se definiu o contexto de estudo. Para isso se apresentou o campo
investigado através dos dados obtidos nas telas do site da instituição que ofereceu o curso e do
AVA, ao fornecer as orientações prévias para a realização do mesmo, bem como, em alguns
exemplos de falas dos cursistas.
A segunda seção visou responder as questões de estudo três, quatro e cinco,
respectivamente: Como se definiram as propostas de avaliação da aprendizagem empregadas
no curso? Os princípios utilizados na avaliação da aprendizagem presencial foram adotados
no curso em questão? Que limites e possibilidades se expressaram na aplicação das propostas
de avaliação adotadas no curso, considerando as implicações tecnológicas e pedagógicas?
Essas questões reorientaram a divisão da seção em três partes: a primeira apresenta as
propostas de avaliação encontradas no curso; a segunda visa reconhecer os princípios da
avaliação presencial, praticados no campo de estudo, elencados a partir dos autores
empregados para fundamentar as análises, derivadas do processo de triangulação (as
tarefas/processos de construção, as contribuições dos teóricos e o tratamento avaliativo
oferecido) e a terceira parte apresentou um breve levantamento entre as telas do AVA através
da principal interface empregada, o fórum, que expressassem as possibilidades e limitações
para a aplicação das propostas de avaliação presentes no Curso, considerando suas
implicações tecnológicas e pedagógicas.
E, concluindo o trabalho, foram feitas as Considerações Finais, onde não se teve
qualquer pretensão de se apresentar, de forma categórica, algo que se finaliza, como quem
conseguisse encerrar um assunto/tema tão instigante. A intenção, nesta parte, foi propor
algumas reflexões e indagações ao retomar alguns caminhos percorridos ao longo da pesquisa,
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de modo a ser possível tentar estabelecer algumas projeções; um fazer pensar sobre a
necessidade de uma teoria de avaliação própria da educação online e suas especificidades.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Perguntas do tipo: Como proceder? Quando realizar? Que instrumentos empregar?
Como analisar? O que considerar? Quais critérios definir? São algumas das inquietações que
costumam estar presentes quando se discute um dos mais complexos elementos do processo
educacional formal e sistematizado: a avaliação — um dos maiores desafios impostos ao
processo educativo. Tanto que é alvo constante de estudos e publicações, face ao caráter
polêmico, ideológico e político que assume. E, se é um desafio imenso na sala de aula
presencial, torna-se desafio ainda maior na educação online. Entendendo ser esta uma
preocupação relevante para a educação em nosso tempo, este trabalho se propõe a estudar a
avaliação da aprendizagem na modalidade online que, além de abarcar as mesmas indagações
da educação presencial, conta com peculiaridades que precisam ser investigadas.
Essa curiosidade ganha intensidade no estágio atual da educação a distância que vem
se constituindo, inclusive legalmente, pois ao observarmos a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB nº 9394/96, encontramos a menção à educação a distância no
artigo 80 e entre os parágrafos e incisos que tratam do assunto, onde fica clara a ênfase no uso
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) que se utilizam do modelo de
distribuição, da difusão, através de rádio e canais de TV, sem qualquer referência à educação
online, visto que esta requer tecnologia específica. Mesmo quando há a publicação do Decreto
nº 5.622/05 (quase dez anos depois da promulgação da LDB em vigor), as TICs a serem
empregadas são mencionadas de modo genérico, não havendo qualquer apontamento para o
uso de computadores e Internet; a exemplo do que ocorreu com a LDB nº 9394/96, como
pode ser visto no texto a seguir que visa esclarecer a modalidade de educação em questão:
Caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na qual
a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos. (DECRETO nº 5.622/05, artigo

1º)
É compreensível que nesta fase de construção de identidade, a educação online
incorpore alguns princípios existentes na educação presencial, inclusive no que diz respeito ao
processo de avaliação da aprendizagem. Todavia, há a necessidade da elaboração de uma base
teórico-prática consistente, de modo a se evitar a reprodução do modelo presencial
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fundamentado predominantemente na autoridade do falar-ditar do mestre, reforçando o que
Luckesi (1995) denominou de Pedagogia do Exame.
Posto que, no decreto supracitado, a avaliação é mencionada logo no 1º parágrafo do
artigo 1º e assim definida: “a educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e
avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos
presenciais.” E ao avançar na leitura do referido decreto, encontra-se, no artigo 4º, que a
avaliação é constituída enquanto processo e que deverá se dar através do cumprimento de
atividades programadas e realização de exames presenciais, estes por sua vez “deverão
prevalecer sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a
distância”, conforme encontramos no 2º parágrafo do mesmo artigo.
O texto do decreto, aparentemente controverso, inicialmente assume ser necessário
reconhecer as peculiaridades dessa modalidade educacional, anunciando que a avaliação se
dará no processo e logo a seguir exige que os exames sejam presenciais e que prevaleçam
sobre qualquer outra forma de avaliação constituída. A redação retrata bem essa fase em que a
educação online se forma, bem como, parece fazer emergir a necessidade de se pensar a
educação online como um fenômeno da cibercultura e não como uma “evolução” das demais
formas de educação a distância, como ocasionalmente se vê entendida.
Não se pode desconsiderar que o decreto em questão trata de todos os níveis de ensino,
desde a educação básica, incluindo a educação de jovens e adultos (EJA), a educação especial
e a profissional, passando pelo ensino superior até a pós-graduação, stricto sensu. Portanto,
legislar sobre toda essa oferta de formação requer medidas que possam assegurar legitimidade
ao processo, sobretudo, enquanto ainda se conta com as limitações tecnológicas, estas
impeditivas à garantia da efetiva participação/identidade do estudante.
Mais uma vez observa-se a que ponto a avaliação da aprendizagem precisa ser
incansavelmente refletida e discutida. Vive-se um novo momento da educação, com novas
demandas e outras necessidades, consequentemente, assim como já foi possível identificar as
gerações de avaliação presentes na educação, talvez seja oportuno pensar em uma nova
geração a ser constituída a partir da qual se vive, a cibercultura. Todavia para amadurecer essa
idéia é necessário entender como o conceito de avaliação da aprendizagem evoluiu.
Embasada em Guba e Lincoln, Firme (1994) lista quatro gerações de avaliação,
definidas a partir do Século XX, que podem assim ser sintetizadas:
A primeira, associada à mensuração, não distinguia avaliação e medida. A
preocupação dos estudiosos e usuários da avaliação se concentrava na
elaboração de instrumentos ou testes para verificação do rendimento escolar.
Foi uma geração pródiga na elaboração de testes, principalmente na década
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de 20 e 30. O papel do avaliador era, então, eminentemente técnico e, neste
sentido, testes e exames eram indispensáveis na classificação de alunos para
se determinar seu progresso.
A segunda geração surgiu em busca de melhor entendimento do objeto
avaliação [...]. Dados precisavam ser obtidos em função do alcance de
objetivos por parte dos alunos envolvidos nos programas escolares e, nesse
sentido, era necessário descrever o que seria sucesso ou dificuldade com
relação aos objetivos estabelecidos. Por isso, essa geração dos anos 30 e 40
principalmente, se chamou descritiva, e o papel do avaliador estava muito
mais concentrado no descrever padrões e critérios, embora ainda bastante
técnico em sua atuação.
A terceira geração foi mais adiante, no sentido de que surgiu em
decorrência das limitações percebidas na fase anterior, em relação à
excessiva dependência da definição de objetivos. [...] A avaliação não podia,
pois, prescindir de julgamento. [...] Nesse sentido, o avaliador assumiria o
papel de juiz, incorporando, contudo, o que se havia preservado de
fundamental das gerações anteriores, em termos de mensuração e descrição.
A avaliação na quarta geração, se assim podemos chamá-la é, pois, um
processo interativo, negociado, que se fundamenta num paradigma
construtivista. [...] A quarta geração de avaliação revela pois uma evolução
do conceito de avaliação, adentrando a década de 90. Trata-se de uma
abordagem madura, que vai além da ciência porque capta também os
aspectos humanos, políticos, sociais, culturais e éticos, envolvidos no
processo (FIRME, 1994, p.6-7-8, grifos do autor).

A apresentação dessas gerações é essencial para entendimento da evolução do
processo avaliativo através das tendências que assumiu e também para desenhar a perspectiva
de avaliação que se quer investigar para a educação online, uma vez que é possível observar o
salto qualitativo que se estabelece a partir da quarta geração de avaliação da aprendizagem;
busca-se, então, observar a possível transposição das características dessa quarta geração para
a modalidade online.
Entendendo que a educação online, através do meio em que se veicula, a Internet,
representa mais uma oportunidade de acesso à educação sistemática, é possível compreender
o movimento crescente em sua direção, por conseqüência do atual contexto mundial, movido
pelas mudanças científicas e técnicas, as quais deram margem à sociedade da informação, esta
entendida
[...] não como um modismo. [Mas que] representa uma profunda mudança na
organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um
novo paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, com elevado
potencial transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a
estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma
medida, afetadas pela infra-estrutura de informações disponível. É também
acentuada sua dimensão político-econômica, decorrente da contribuição da
infra-estrutura de informações para que as regiões sejam mais ou menos
atraentes em relação aos negócios e empreendimentos. Sua importância
assemelha-se à de uma boa estrada de rodagem para o sucesso econômico
das localidades. Tem ainda marcante dimensão social, em virtude do seu
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elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as distâncias entre
pessoas e aumentar o seu nível de formação (TAKAHASHI, 2000, p.5).

Rosnay (2000, p. 217) justifica essa mudança paradigmática destacando o rompimento
com os modos de produção oriundos da sociedade industrial, caracterizada pela “centralização
dos meios de produção, pela distribuição em massa de objetos padronizados, pela
especialização das tarefas e pelo controle hierárquico destas”, que vêm se instituindo desde o
final do século XX por meio da “sociedade informacional”, como assim denomina.
Segundo esse autor, tal sociedade quebra com as relações anteriormente descritas e
estabelece outras, visto que com o “advento do tratamento eletrônico das informações, da
digitalização dos dados, e com o desenvolvimento das redes interativas de comunicação”,
praticamente implodem as referências clássicas, incluindo aí, por exemplo, os pilares de
sustentação do contrato de trabalho na empresa, que são: “a unidade de local, de tempo e de
função”.
Há mudança paradigmática, ainda segundo Rosnay (2000, p.217), quando se
encontram: “a descentralização das tarefas, a dessincronização das atividades e a
desmaterialização das trocas” favorecendo a organização em redes. Ele ainda chama atenção
para a emergência desse processo, que estaria implicando na mudança paradigmática, pois ao
se autodenominarem “nós da rede informacional”, as pessoas migram da condição de
consumidores e passam a ser “simultaneamente, atores diversificados, comunicantes e
criadores potenciais: os ‘neurônios’ de um cérebro planetário nascente”. (ROSNAY, 2000,
p.218).
Podemos, portanto, dizer que vivemos na era da informação, das crescentes novidades
tecnológicas e de novas relações com o saber, em uma sociedade midiatizada e interligada
planetariamente, através do ciberespaço que
é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos
computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que
ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse
universo. (LÉVY, 1999, p.17).

A emergência do ciberespaço favorece uma nova forma de interpretação de distâncias,
que Lévy denomina “espaço prático1”, fazendo com que haja o sentido literal do termo
globalização. Em conseqüência, espaços, fronteiras, poderes e interesses foram expandidos e
divulgados através da descentralização, fazendo com que o mesmo recurso (comunicação)
que, através da consciência, pode libertar, emancipar e transformar uma sociedade seja,
1

Segundo Lévy 2000, representa a proximidade efetiva, oriunda das possibilidades de comunicação e transporte.
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também, um instrumento de aprisionamento do homem, subordinando-o à manipulação de
quem detém o poder de editá-la.
Lévy (2000) ilustra a relação mídia e poder comparando a TV e o computador
conectado. Segundo ele, enquanto a primeira encontra-se na extremidade da rede por tratar o
indivíduo

como

um

mero

receptor,

o

segundo,

devido

à

possibilidade

de

autoria/produção/troca/armazenamento, permite que haja a canalização e o entrelaçamento de
múltiplos fluxos, tornando-se um centro virtual, portanto, instrumento de poder.
Para entender esta comparação é importante compreender o que Lévy (2000, p.203)
está chamando de centro e periferia. Diz ele: “centro é um nó de fluxos, lugar geográfico ou
virtual de onde tudo está ‘próximo’, acessível”; continua explicando que a periferia é “uma
extremidade de rede” por se tratar de “zona de interações de curto alcance e de baixa
intensidade”, sendo “mal conectada consigo mesma, e as suas ligações com seu meio,
controladas pelo centro”.
O domínio das tecnologias digitais online irá determinar como uma sociedade pode
tirar proveito dessas interações, alimentando a “inteligência coletiva”, expressão cunhada por
Lévy (1998, p. 28) definida como "inteligência distribuída por toda parte, incessantemente
valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das
competências", esta inteligência seria favorecida pelas tecnologias, mas não definida por elas.
O ciberespaço, segundo Lévy (2000), apresenta-se como original dispositivo de
comunicação, configurando-se em um modelo que combina os sistemas já existentes “um para
todos” e “um para um”, faz surgir o modelo “todos para todos”, onde as possibilidades de
troca, envolvendo as pessoas em fóruns e centros de interesse, entre outros, permitem que o
indivíduo saia da condição de periferia e, portanto excluído, para inserir-se no centro da rede,
contribuindo para a ampliação e aprofundamento da inteligência coletiva. O ciberespaço,
assim, converte-se também em suporte e condição para o desenvolvimento desta inteligência.
Ao se estabelecer analogia entre esse novo paradigma comunicacional e a escola
observa-se que esta reproduz os processos existentes no meio social, valendo-se de práticas
pedagógicas massivas e homogeneizadoras, que garantem a manutenção do modelo de
comunicação de massa, emissor-receptor, expresso em Silva (2002). Fortalecendo esse
processo encontra-se a avaliação da aprendizagem, classificatória e excludente criticada por
Luckesi (1995).
Em contrapartida, a cibercultura, tal como entende Lévy (1999, p.17) se configura em
“um conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”,
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que convoca ao modelo comunicacional todos-todos, onde há a liberação do pólo da emissão
assumindo o caráter bidirecional da comunicação ao requerer exercício de autonomia de
forma singular e personificada.
A educação presencial parece ter que aprender a lidar com essa nova realidade, sendo
convocada a confrontar-se com reflexões acerca de suas limitações e resistências, incluindo-se
aí a avaliação da aprendizagem.
Embora a escola também viva na cibercultura, entendida aqui como a cultura
comunicacional sociotécnica da contemporaneidade (LEVY, 1999), que libera o pólo da
emissão e a autonomia colaborativa em rede (LEMOS, 2003), ela ainda privilegia a
transmissão em massa, a reprodução, a homogeneização do aluno receptor de informações e
seguidor de encaminhamentos pré-definidos. Nessa escola encontra-se o modelo de avaliação
da aprendizagem que continua valorizando dia e hora marcados para a prestação de contas,
através de provas e testes padrões onde quase sempre se requisitam respostas que pouco
consideram o processo criativo da autoria, tampouco da autoria colaborativa. A escola e a
universidade presenciais ainda não despertaram para a cibercultura. É urgente, no entanto que
enfrentem esse desafio e construam novos processos e práticas tanto no espaço presencial
quanto no online.
Objetivando pesquisar como avaliar a aprendizagem na educação online, o problema
investigado foi: os princípios existentes na avaliação da aprendizagem em educação
presencial podem ser transferidos para a educação online, considerando-se suas possibilidades
e limitações?

1.2 OBJETIVO E QUESTÕES DE ESTUDO

Partindo da problemática acima, situou-se como objetivo geral desta pesquisa analisar
o processo de avaliação da aprendizagem conduzido em um curso de extensão na modalidade
online. Deste objetivo foram geradas as seguintes questões de estudo:
1ª. Quais as características básicas de avaliação da aprendizagem encontradas em recentes
concepções sobre o assunto?
2ª. Como se define o contexto de estudo?
3ª. Como se definiram as propostas de avaliação da aprendizagem empregadas no curso?
4ª. Os princípios utilizados na avaliação da aprendizagem presencial foram adotados no curso
em questão?
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5ª. Que limites e possibilidades se expressaram na aplicação das propostas de avaliação
adotadas no curso, considerando as implicações tecnológicas e pedagógicas?
6ª. O que disseram os alunos a respeito do processo de avaliação da aprendizagem conduzido
no curso?

1.3 JUSTIFICATIVA

Por ser a educação online uma área nova, inúmeros aspectos merecem ser explorados e
aprofundados com vistas a se contribuir para sua identidade. A avaliação da aprendizagem é
um desses aspectos que por sua complexidade e trajetória histórica (oriunda no ensino
presencial), requer um olhar mais detido.
A opção em desenvolver essa temática, residiu no fato da mesma se configurar em um
grande desafio, pois, como mencionado anteriormente, o ensino presencial parece ainda não
ter dado conta de desvendar o processo de avaliação da aprendizagem dadas as diversas
variáveis que comporta; quando passamos a contar com a educação online que detém uma
realidade absolutamente peculiar e, a princípio, sem parâmetros para orientar sua ação, o
desafio se torna ainda maior.
Pretende-se somar aos que se dedicam em estudar, analisar, planejar e difundir a
educação online no Brasil por se acreditar na necessidade de refletir sobre o que vem sendo
produzido sobre avaliação e sobre a possibilidade de sua adequação ao ambiente online. Sem
falar que seja possível encontrar-se na educação online a alternativa para a transformação do
status quo da educação presencial; pois, embora seja possível reconhecer nos diferentes
espaços escolares práticas variadas de avaliação da aprendizagem oscilantes entre as mais
tradicionais e as mais “arejadas”, que se colocam mais abertas ao novo; nota-se que estas
continuam privilegiando o modelo comunicacional unidirecional, em que a avaliação por
decorrência, embora assuma diferentes nuances, ainda carrega o ranço da reprodução do que
foi “oferecido”, por quem detém o poder da transmissão de conteúdos de aprendizagem.
A educação online por sua natureza digital, ou seja, por trafegar suas informações de
modo codificado, em suportes também digitais, oportuniza a possibilidade de superação do
modelo

comunicacional

unidirecional,

permitindo

a

simultaneidade

e

mesmo

a

instantaneidade da comunicação no modelo todos-todos. Bem como a valorização da
singularidade e da autonomia do indivíduo que precisam ser reconhecidas no processo de
avaliação da aprendizagem. Isto porque, conforme sistematiza Silva (2002, p.71), a
“informática é uma técnica molecular, pois não se contenta em reproduzir e difundir as
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mensagens [...], ela permite, sobretudo engendrá-las, modificá-las à vontade, conferir-lhes
capacidade de reação”.
A singularidade pode ser melhor entendida a partir do que Ramal (2000b),
compreende por hipertexto, ou seja, como ilustração para a compreensão das estruturas de
pensamento e da aprendizagem que emergem na cibercultura, pois os links (ligações)
cognitivos, permitem e estimulam diferentes “caminhos mentais” a serem percorridos. É a
partir dessas variadas trajetórias que se pode considerar diferentes encaminhamentos para a
avaliação da aprendizagem.
Além disso, o presente trabalho pretende ainda, atender àquele que é o centro e a
justificativa de todo esse processo, o aluno, para o qual toda finalidade educativa se destina e
que certamente será o maior “beneficiado” ao encontrar na educação online, centrada na
aprendizagem, uma modalidade de educação que atenda às suas necessidades e respeite sua
individualidade em seu tempo e espaço.

1.4 METODOLOGIA

O teor do objetivo e das questões de estudo direcionou a pesquisa para a abordagem
qualitativa dos dados coletados, sendo corroborada a partir da análise feita por Lüdke e André
(2005), para uma das cinco características básicas apontadas por Bodgan e Biklen, ao
definirem o conceito de pesquisa qualitativa, ou seja,
a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. O
interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar
como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações
cotidianas (LÜDKE, ANDRÉ, 2005, p.12).

No entanto, o emprego de alguns dados quantitativos foi necessário a fim de favorecer
a interpretação e a contextualização dos mesmos, como assinala Gamboa (2002).
A pesquisa teve como campo um curso de extensão realizado totalmente na
modalidade online. Considerou sua própria temática (interatividade) para observar as relações
ali estabelecidas, além de destacar o tipo de relação instituída durante o processo avaliativo,
identificando os princípios orientadores de seu desenvolvimento.
Paralelamente, a pesquisa cumpriu outra etapa que visou contemplar a primeira
questão de estudo e consistiu na revisão da literatura, concentrando-se sobre algumas
concepções de avaliação da aprendizagem presencial, objetivando destacar seus princípios, a
partir da quarta geração de avaliação da aprendizagem do séc.XX no Brasil. Justifica-se tal
delimitação por ser esta a última e atual geração, que teve seu início por volta da década de
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1990 e está presente na atualidade, sendo conhecida como interativa ou negociada. Foram
trazidas também algumas concepções sobre avaliação online, que ainda se encontram em fase
embrionária, para favorecer a compreensão acerca do pretendido.
A entrada no campo contou com a inclusão e efetiva participação desta pesquisadora,
na condição de aluna, como observadora participante; com isso, além de ser parte integrante
do grupo, a pesquisadora incentivou a participação interativa dos alunos, tão desejável e
requerida em ambientes online. Convém especificar que os sujeitos da pesquisa foram o
professor e os alunos matriculados no curso, incluindo-se aí a própria pesquisadora, ainda que
sua condição tenha se mantido oculta. Sendo assim, “o pesquisador mergulha no campo,
observa segundo a perspectiva de um membro integrante da ação e também influencia o que
observa graças à sua participação” (VIANNA, 2003, p.51).
As relações de comunicação se estreitaram à medida que a permanência no campo
aumentou. Essa ocorrência representou, simultaneamente, um risco e uma vantagem,
sobretudo quando o referido campo se deu no meio online, visto que nesse caso, a
interatividade além de requerida precisa ser plenamente exercitada, para que se possa obter a
expressão máxima das potencialidades desse meio comunicacional.
Diante de uma participação tão intensa, as críticas a esse tipo de procedimento, são
pautadas sobre a falta de objetividade da qual o pesquisador por vezes pode ser tomado, em
decorrência da oscilação a que sua atenção se volta, ora para seu papel de participante, ora
para seu papel de pesquisador. A pesquisadora, além de ciente dessa crítica, chegou a viver o
conflito entre as funções, tal como alerta Vianna (2003, p.50), “como é possível alguém
‘observar’ e, ao mesmo tempo, ‘participar’?”. Contudo a sistematização dos procedimentos
de coleta de dados empregados, bem como suas respectivas estratégias, serviram para, além
de organizar a ação da pesquisadora, mantê-la atenta a seu foco, como é possível observar no
relato que se segue:
•

A observação participante já mencionada, foi conduzida com base em Vianna (2003), e
contou com múltiplas fontes de dados, desde o registro sistemático das observações
através de notas de campo, realizadas no decorrer dos acontecimentos a fim de se evitar
“vieses seletivos e deformadores decorrentes de lapsos de memória” (VIANNA, 2003,
p.58); passando por conversas e entrevistas informais, presentes nos diferentes fóruns e se
complementou com a utilização de documentos que serão detalhados mais adiante.
O emprego da observação participante foi decisivo para dar conta de atender a todas as
demais questões de estudo, uma vez que se buscou descrever quem integra o grupo, o que
nele acontece, onde/como ele se localiza, quando e como ele se encontra e interage, de
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modo a ser possível acompanhar as práticas avaliativas empregadas pelo tutor, seja no
tratamento dispensado a toda turma, seja no tratamento oferecido aos grupos de trabalho.
•

A análise documental foi empregada para complementar a observação participante e
tomou as telas do curso no AVA — Ambiente Virtual de Aprendizagem — como
documentos de análise, buscando obter subsídios que atendessem especialmente à segunda
e terceira questões de estudo. As telas, aqui consideradas documentos, assumiram
características diferentes, conforme a classificação apresentada em Sarmento (2003,
p.164), quando se refere aos “textos projectivos da acção”, que dizem respeito às
orientações prévias (proposta pedagógica do curso, apresentada no site da instituição),
“produtos da acção”, considerados documentos escritos no decurso da atividade (avisos,
orientações para as tarefas, boletins informativos, entre outros) que assumem caráter
definitivo e os “documentos performativos”. Estes exigiram maior atenção face à
possibilidade do registro da participação/produção do aluno, uma vez que se constituem
na “acção porque têm o fim em si mesmos”. No desenvolvimento desta pesquisa, o
interesse esteve voltado não só nos produtos da aprendizagem decorrentes das discussões
conduzidas nos fóruns, mas principalmente no processo colaborativo como foram
construídos.
Tais procedimentos foram empregados em um curso de extensão ministrado

totalmente online (com duração de três meses e carga horária total de 50h), no segundo
semestre de 2006. O seu conteúdo estava relacionado a um dos conceitos abordados nesta
pesquisa: a interatividade e, por esse motivo, sugeria práticas pedagógicas coerentes, dentre as
quais a avaliação da aprendizagem, também, supostamente se incluiria. Daí o interesse e
opção por participar do mesmo.
Outros aspectos importantes para a definição da escolha do campo foram: o fato de o
curso ter ocorrido em curto espaço de tempo, mas o suficiente para permitir o
acompanhamento

integral do

seu

estabelecimento,

desenvolvimento

e

conclusão,

constituindo-se a permanência no campo um dos critérios para a atribuição de credibilidade,
segundo Alves-Mazzotti (2004); como também o fato de que dispensava a avaliação
presencial, já que, por não serem citados no Decreto nº 5.622/05, os cursos de extensão não
estão sujeitos a sua obrigatoriedade, o que favoreceu a concentração da análise nos
procedimentos de avaliação online nele presentes.
Quanto à análise dos dados a pesquisadora optou pelo anúncio de que esta foi
“desenvolvida durante toda a investigação, através de teorizações progressivas em um
processo interativo com a coleta de dados”, como sugere Alves-Mazzotti (2004, p.171). E ao
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buscar atribuir credibilidade ao trabalho, procurou-se estabelecer a triangulação de fontes e
dados quando foram confrontados: as tarefas/processos de construção dos produtos da
aprendizagem, os princípios avaliativos encontrados nos diferentes autores estudados e as
práticas avaliativas empregadas no curso, tal como orienta a autora citada.
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2. OS EIXOS ESTRUTURANTES DA PESQUISA

O referencial desta pesquisa está estruturado a partir de três eixos temáticos: o cenário
comunicacional em emergência, concepções sobre avaliação da aprendizagem presencial e
online e especificidades da educação online.
O primeiro deles diz respeito ao atual cenário comunicacional transformado pela
cibercultura e suas repercussões sobre a educação. Nesse aspecto contam as proposições de
Lemos (2003), Lévy (1993 e 1999) e Silva (2001, 2002 e 2003a).
Assim, compreender as repercussões da cibercultura sobre a vida em sociedade
implica em entender a nova sociabilidade estabelecida, a partir das TICs digitais e, mais
especificamente, destas no/com o ciberespaço, ao permitir “o tudo em rede”, Lemos (2003,
p.15). A nova configuração comunicacional (liberação do pólo de emissão) permite a
mobilidade/flexibilidade entre as pessoas, determinando novas formas de comunicação: que
aproximam mesmo a distância, que interagem, que permitem envio e recebimento de
documentos, que oportunizam o fechamento de negócios/contratos, que reaproximam pessoas,
que favorecem a inserção social através de movimentos sociais eletrônicos; enfim, a “forma
técnica da Cibercultura permite a ampliação das formas de ação e comunicação sobre o
mundo”(LEMOS, 2003, p.14).
Ainda neste primeiro eixo, busca-se estabelecer uma interlocução com Ramal (2000a,
2000b e 2002) sobre hipertexto, que, como Silva, direciona essas discussões à educação de
um modo geral, e em particular à ação docente, seja ela presencial ou online, acrescentando,
no entanto, a dimensão curricular.
O segundo eixo refere-se ao levantamento de concepções sobre avaliação da
aprendizagem, que visam transcender a abordagem encontrada nas três primeiras gerações de
avaliação no Brasil (mensuração, descrição, julgamento), tal como citado inicialmente (no
capítulo 1 - Contextualização). Quer-se, então, apresentar as idéias mais avançadas de quem
estuda e discute a temática, sob a perspectiva de encontrar subsídios para o tratamento da
avaliação da aprendizagem na educação presencial e sua possível transposição para a
educação online, a fim de observar como podem estar contribuindo para a construção de sua
identidade e até mesmo de uma cultura de avaliação, na modalidade online. Aqui têm voz os
seguintes autores: Hoffmann (2004a, 2004b, 2005a, 2005b), Luckesi (1995), Esteban (2002a,
2002b), Perrenoud (1999) e Hadji (2001).
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Utiliza-se Hoffmann por seu conceito de avaliação mediadora. Tal escolha se deu por
entender que a perspectiva adotada pela autora vai ao encontro das expectativas e
possibilidades que a educação online requer para instituir-se de modo realmente inovador.
Assim como se destacou em Luckesi, sua concepção de avaliação amorosa e
acolhedora, para contribuir nesse pensar a educação online, uma vez que esta tem por
propósito promover a inclusão de todos os alunos no processo avaliativo ao valorizar suas
experiências de vida.
Esteban (2002a, 2002b), reúne e destaca o erro e a investigação agregando outras
reflexões a partir do ponto de vista, excludente, classificatório e hierarquizado que a avaliação
ainda assume — no que a autora se aproxima das críticas elaboradas por Luckesi — além de
também compreender a avaliação como parte integrante do processo de aprendizagem e a
serviço dela. Assim, Esteban analisa a avaliação e o processo educativo como elementos
fundidos entre si, e levanta a idéia de investigação através de uma perspectiva social,
reconhecendo e valorizando, a heterogeneidade, como realidade social presente em qualquer
sala de aula. Entende, a autora, que esta heterogeneidade precisa ser mantida a fim de
assegurar os espaços de troca que oportunizam a aprendizagem; sendo assim, a investigação a
ser realizada ocorre no processo.
A inclusão de Perrenoud (1999) na discussão sobre avaliação justifica-se pelo fato de
ele enredar uma trama de argumentos que fazem do conceito de avaliação formativa, factível
a qualquer processo de educação formal e sistemático; o que inclui o online também, embora
não o explicite. Este autor preocupa-se com que o ato de avaliar em educação dê origem a um
estereótipo da concepção, e o restrinja às escolas experimentais. Ele demonstra, então, que o
emprego de algumas práticas comuns às pedagogias diferenciadas também ocorrem, até
mesmo, no modelo mais tradicional de ensino, ao se reconhecer tratamento variado e
personificado na relação professor-aluno. Logo, é possível concluir que a avaliação formativa
consiste em um processo de interações, além de requerer a regulação das aprendizagens de
modo continuado, o que traz de volta as características/necessidades do processo online de
educação. Perrenoud propõe a avaliação encarada do ponto de vista da regulação das
aprendizagens; entender e explicar esse conceito parece ser determinante para sua
compreensão e implica no grande desafio ao se trazer a avaliação formativa para essa
discussão.
Hadji (2001) também discute a concepção de avaliação formativa e convida à reflexão,
através de questionamentos, instigantes. Ele retoma a idéia de seu propositor, Scriven, que em
1967 a pensou voltada para o currículo, logo estendida para os alunos por Bloom em 1971.
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Desde então, segundo o autor, uma boa parte da comunidade educativa vem almejando uma
avaliação que se dedique à regulação das aprendizagens entendida como aquela “capaz de
orientar o aluno para que ele próprio possa situar suas dificuldades, analisá-las e descobrir, ou
pelo menos, operacionalizar os procedimentos que lhe permitam progredir”. (HADJI, 2001,
p.10). Dessa forma, o erro é redimensionado e visto como fonte de informação para o
professor e para o aluno, de modo a ser compreendido, a fim de não ser repetido; o que
converge com as idéias de Hoffmann e Esteban, que interpretam o erro como ponto de partida
para a investigação do caminho mental percorrido pelo aluno, e também com Luckesi, que o
encara como um obstáculo a ser vencido e não como algo que leve alguém a ser castigado.
Foram incluídos nesse eixo alguns autores que tratam da avaliação da aprendizagem
online, todos extraídos da mesma obra, recém-publicada e organizada por Silva e Santos
(2006), intitulada “Avaliação da aprendizagem em educação online”, através de: Kenski,
Oliveira e Clementino; Nunes e Vilarinho; Sardelich; e Santos (organizadora). Destinada à
discussão específica do tema em questão, a obra traduz a preocupação, a inquietação e os
cuidados que esses e outros autores enumeram, a fim de contribuírem para a construção de um
processo avaliativo mais justo, mais complexo e mais adequado às possibilidades das
construções coletivas e interativas; permitidas e potencializadas, pelo uso das tecnologias
presentes nos cursos online.
A proposta de se pensar avaliação da aprendizagem para a educação online — a mais
nova modalidade educacional — representa, como dito anteriormente, a possibilidade de se
encontrar caminhos que orientem tal processo, oferecendo subsídios para uma outra
identidade, uma outra cultura, que se quer emancipada; capaz de respeitar e privilegiar as
diferenças; de incentivar espaços de construção e de troca. Por isso, trazer esses autores para
esta discussão implica em pensar uma modalidade educacional pautada na democracia, na
interatividade, na cidadania e na aprendizagem. Esses princípios não vão além do que se
pretende para a educação presencial — como é possível ser observado através do texto da
referida LDB de nº9304/96 — mas, por ser um processo educacional que ainda está se
constituindo, é possível que na educação online esses mesmos princípios encontrem maiores
probabilidades de êxito.
O terceiro eixo visa tratar das especificidades da educação online; a idéia é discorrer
sobre suas principais características e através delas reconhecer suas potencialidades e
limitações decorrentes de aspectos técnicos e pedagógicos. Para isso, foram consultados
autores, como: Santos (2006b), Silva (2003b e 2006),Varella et al (2002), Behrens (1999), e
Behar[200_], Irala e Torres (2004), Alcântara et al(2005).
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Vale registrar que a proposta não é listar as inúmeras dificuldades e entraves pelos
quais essa modalidade educacional transita; uma vez que a primeira, maior e mais importante
delas, praticamente tornaria sem sentido toda discussão travada até aqui face ao imenso
contingente de excluídos sociais e digitais existentes no país; embora esse aspecto seja de
infinita relevância para o contexto brasileiro, não constitui a essência do presente trabalho.
Também não se cuida, no espaço desta pesquisa, de fazer um levantamento das plataformas
existentes, nem tampouco confrontar o funcionamento dos Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, conhecidos como AVA; embora, posteriormente, encontre-se a descrição do
funcionamento do AVA onde aconteceu a pesquisa citada no início deste trabalho, o curso
online, campo da investigação.
Este texto, inicialmente, apresenta a distinção entre as expressões: plataforma e AVA,
conforme esclarecimentos de Behar [200_], coordenadora do Núcleo de Tecnologia Digital
aplicada à Educação – NUTED — da UFRGS, que considera a plataforma como a infraestrutura tecnológica composta pelas funcionalidades e interfaces gráficas e que se configura
como a base por onde estarão sendo construídas as relações entre os sujeitos participantes do
curso online. Esse conjunto, infra-estrutura tecnológica, somada às relações estabelecidas a
partir dela, constituem-se no AVA.
Portanto, não é admissível entender que os AVA limitem-se a conter páginas ou a
constituírem-se em banco de dados na Internet; trata-se de um sistema desenvolvido
especialmente para o estudo online; onde, através das práticas interativas com o professor e
demais alunos, além das práticas interativas com os conteúdos através de atividades,
sobretudo as colaborativas, possibilita-se a construção do conhecimento.
Ainda segundo Behar[200_], a preocupação quase sempre presente entre as equipes
que planejam os AVA concentra-se na necessidade de adequação destes ao cenário
contemporâneo da sociedade e da educação através de práticas pedagógicas renovadas que
contemplem uma educação focada na aprendizagem, na colaboração e por conseqüência na
interatividade.

2.1. O CENÁRIO COMUNICACIONAL EM EMERGÊNCIA: CIBERCULTURA,
INTERATIVIDADE E HIPERTEXTO

Discutir o fenômeno da cibercultura implica em pensar os desafios que compõem o
nosso tempo.
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A nova dinâmica técnico-social da cibercultura instaura uma estrutura
midiática ímpar na história da humanidade onde, pela primeira vez, qualquer
indivíduo pode, a priori, emitir e receber informação em tempo real, sob
diversos formatos e modulações (escrita, imagética e sonora) para qualquer
lugar do planeta. (LEMOS, 2003, p.14)

Dessa forma, é possível apontar como a mais significativa a mudança paradigmática
do modelo comunicacional, dentre tantos que precisam ser superados. Isto porque a migração
do modelo da transmissão para o da interatividade requer outra organização do pensamento e
da linguagem, já não mais linear, mas hipertextual, anárquica e — Por que não?— até,
caótica. A adaptação a essa nova realidade, chega a ser quase uma imposição desse desafio,
acentuada pela sociedade da informação a partir do cenário técnico-social encontrado. Cabe
destacar, no entanto, que Lemos (2003) chama a atenção para o fato de se tratar de outra
lógica, a da reconfiguração, e não, do aniquilamento das formas de comunicação anteriores.
Por ser a educação online mais um fenômeno da cibercultura, é que se traz essa
reflexão no presente trabalho. É necessário compreender a interatividade como modelo
comunicacional inerente a essa modalidade educacional, dada a tecnologia empregada; ou
seja, o uso do computador conectado à rede, também chamado por Lemos (2003) de CC, faz
dele um instrumento coletivo, ao liberar o pólo da emissão, fazendo de todos os usuários,
emissores e receptores em potencial. “Essa alteração na figura emblemática maior da
Cibercultura, o computador, nos coloca em meio à era da conexão generalizada, do tudo em
rede [...]” (LEMOS, 2003, p.15).
Portanto, pensar em educação online representa planejá-la e desenvolvê-la de modo a
contemplar e incentivar as inúmeras possibilidades de interlocução promovidas por esse
universo virtual. Logo, a avaliação da aprendizagem deve estar atenta a observar e privilegiar
o processo e as construções coletivas advindas dessa inter-relação, que no caso, precisa ser
organizada prevendo a utilização das interfaces síncronas e/ou assíncronas, como: chats,
fóruns, blogs, e-mails, portfólio, mural, conforme a disponibilidade da plataforma definida
para o curso. Deve concentrar-se então, nas novas relações sociais estabelecidas pela
mediação das tecnologias, o processo de construção do conhecimento e a avaliação da
aprendizagem em cursos online.
Silva (2002) procura mapear o conceito de interatividade a partir da coleta, reunião e
confronto de pontos de vista de diferentes autores. Após contextualizar seu leitor diante do
atual panorama sociotécnico que representa a cibercultura e emerge da sociedade da
informação, o autor exibe inúmeras definições para os conceitos “interação” e
“interatividade”, apresentando esta última como especificidade ou singularidade da interação.
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Para isso, ele entende que é necessário estruturar fundamentos que possam atribuir significado
ao termo interatividade. Assim, ele compila através de binômios os conceitos levantados,
estabelecendo os fundamentos da interatividade. O autor optou por essa forma com o intuito
de organizar fundamentos que dialogam e combinam entre si.
intervenção;

bidirecionalidade-hibridação;

e,

São eles: participação-

permutabilidade-potencialidade;

como

sintetizados a seguir:
1. Participação-intervenção: participar não é apenas responder "sim" ou
"não" ou escolher uma opção dada; significa interferir na mensagem de
modo sensório-corporal e semântico;
2. Bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é produção conjunta da
emissão e da recepção, é co-criação, os dois pólos codificam e decodificam;
3. Permutabilidade-potencialidade: a comunicação supõe múltiplas redes
articulatórias de conexões e liberdade de trocas, associações e significações
potenciais. (SILVA, 2001)

Tal preocupação se dá pelo fato do conceito estar sendo largamente difundido no
âmbito comercial/mercadológico, tornando-se inclusive um excelente “argumento de venda”2,
nem sempre adequado, uma vez que tal expressão inúmeras vezes é utilizada indevidamente,
sobretudo ao se observar o equívoco comumente encontrado entre operatividade e
interatividade, a distinção se dá face a limitação de escolhas (como em um menu) e a
oportunidade de autoria, respectivamente (informação verbal)3.
Segundo Silva (2002), a palavra interatividade passa a ser alvo de estudo em meados da
década de 80 (séc.XX), na França, por ocasião da implantação do sistema telemático Minitel
(pré-Internet dos franceses), embora já se utilizasse no meio acadêmico a expressão
“comunicação interativa” desde os anos 70, representando a bidirecionalidade entre
emissores-receptores. Observando-se esta época nota-se o caráter reducionista da palavra
interatividade entre seus críticos que afirmavam não ir além do termo interação. Silva rebate
tais críticas, alegando que a bidirecionalidade, a co-autoria, a intervenção da recepção na
emissão, entre outros elementos, demonstram sua riqueza e complexidade, e que o termo
interação tornou-se tão vasto a ponto de não suportar uma especificidade.
Essa “ebulição” semântica que envolveu informatas e teóricos deveu-se a necessidade
de buscar expressar “a novidade comunicacional de que o computador ‘conversacional’ é
marco paradigmático [...], permitindo ao usuário adentramento e manipulação fáceis.”
(SILVA, 2002, p.14).

2

Expressão de Rabate e Lauraine (1985, apud SILVA, p.85) referindo-se a “[...] ideologia que tem como meta
fabricar adesão[e a] e a objeto-publicidade”.
3
Aula do professor Marco Silva, na disciplina Sala de aula presencial e a distância: perspectivas
comunicacionais, do Mestrado em educação da UNESA em 13/04/05.
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É importante então destacar a definição elaborada pelo autor para interatividade:
É a disponibilização consciente de um mais comunicacional de modo
expressivamente complexo, ao mesmo tempo atentando para as interações
existentes e promovendo mais e melhores interações – seja entre usuários e
tecnologias digitais ou analógicas, seja nas relações “presenciais” ou
“virtuais” entre seres humanos. (SILVA, 2002, p. 20, grifos do autor).

Os aspectos apresentados até aqui visam, discutir sobre a necessidade de se pensar
sobre esse novo modelo comunicacional interativo, que revoluciona o modelo até então, quase
que exclusivamente utilizado — a comunicação de massa (um-todos) — que segue a lógica da
distribuição4, da transmissão e da produção em série, onde a reprodução é a máxima presente
na vida da sociedade através da fábrica, da escola, da igreja e dos meios de comunicação em
geral. Modelo cuja mensagem não sofre a interferência de seu receptor, cuja atitude limita-se
ao ato da escolha, entre ouvir ou não, ligar, desligar, mudar de canal do aparelho de TV, rádio
ou mesmo sobre a escolha do jornal impresso (quando ocorre).
O modelo comunicacional interativo, na perspectiva do princípio “de todos para
todos”, é potencializado pelas tecnologias digitais online, capazes de permitir o adentramento,
a alteração e a supressão nas mensagens tornando-se possível que todos sejam emissores e
receptores, assumindo o papel de co-autores.
Cabe então incluir a reflexão de Lévy (1993, p.21) sobre comunicação: “Seria a
transmissão de informações a primeira função da comunicação? Decerto que sim, mas em um
nível mais fundamental o ato de comunicação define a situação que vai dar sentido às
mensagens trocadas.” Esse sentido se altera conforme a situação — o contexto. Pois os
envolvidos: cenário que compõem o ato comunicacional, a cultura e o tempo, além de outros
elementos serão determinantes para a interpretação a ser dada, como completa.
Na abordagem clássica dos fenômenos de comunicação, os interlocutores
fazem intervir o contexto para interpretar as mensagens que lhes são
dirigidas. [...] propomos aqui uma inversão da problemática habitual: longe
de ser apenas um auxiliar útil à compreensão das mensagens, o contexto é o
próprio alvo dos atos de comunicação. (LÉVY, 1993, p.21)

Convém salientar que a abordagem inicial tratada por Lévy refere-se à comunicação
clássica que pressupõe: emissor, receptor, mensagem e feedback.

Entretanto, o mesmo

propõe uma outra interpretação, considerando que o tratamento dado à mensagem, a partir de
sua construção, se dá conforme o contexto que sofrerá interferência sobre sua compreensão,
implicando em um processo de co-criação se seus atores souberem que

4

A expressão é de autoria de M. Marchand (1986, apud Silva, 2002, p 10)
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O jogo da comunicação consiste em, através de mensagens, precisar, ajustar,
transformar o contexto compartilhado pelos parceiros.[...]
O sentido emerge e se constrói no contexto, é sempre local, datado,
transitório. A cada instante, um novo comentário, uma nova interpretação,
um novo desenvolvimento podem modificar o sentido que havíamos dado a
uma proposição (por exemplo) quando foi emitida [...] (LÉVY, 1993, p.22)

Ao incluir modalidades de comunicação que contam com suportes técnicos, inclusive
os digitais e principalmente os de rede, a natureza transitória do contexto é acentuada pela
volatilidade da trajetória espaço-temporal, do deslocamento entre os atores da comunicação,
que conforme o sentido produzido pode uni-los ou separá-los.
Quando se ouve uma determinada palavra, esta ativa uma rede de outras no interior da
mente humana, implicando no acionamento de conceitos, modelos, imagens, sons, odores,
sensações, lembranças, afetos, enfim, a trama da rede. “Mas apenas os nós selecionados pelo
contexto serão ativados com força suficiente para emergir da consciência”. (LÉVY, 1993,
p.23) Seguindo esse raciocínio, é o contexto que designa a configuração que ativa a rede
semântica em um dado momento, constituindo o universo mental que se encontra em estado
de “metamorfose permanente”, passando por reorganizações “temporárias e superficiais” ou
“profundas e permanentes” (LÉVY,1993, p.24). Esse universo mental estabelece uma série de
associações não lineares producentes de sentido/de significado conforme o contexto que o
disparou, ao que Lévy chama de hipertexto, diferentemente da forma hierarquizada e linear
em que o modelo de comunicação de massa (também presente na educação) privilegia a como
ver/ler/ouvir/compreender.
Lévy (1993) salienta a importância do significado na relação comunicacional e embora
reconheça que a tecnologia tem alavancado o aprimoramento e a complexificação das redes
comunicacionais dada a possibilidade de circulação das mensagens em um volume cada vez
maior e numa velocidade igualmente espantosa, afirma também que de pouco vale a
possibilidade da mensagem estar circulante, se não puder ser impregnada de sentido, de
significado. Afinal “o que conta é a rede de relações pela qual a mensagem será capturada, a
rede semiótica que o interpretante usará para captá-la”. (LÉVY,1993, p.72).
Vale registrar também a concepção técnica que Lévy atribui ao hipertexto:
é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras,
páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, seqüências de gráficos,
seqüências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser
hipertextos. Os itens de informação não são ligados linearmente, como em
uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões
em estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa portanto
desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto
possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. (LÉVY,
1993, p.33)
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Dessa forma é possível entender que, “não há, portanto, a técnica de um lado e o uso
de outro, mas um único hipertexto, uma imensa rede flutuante e complicada de usos, e a
técnica consiste exatamente nisto.” (Lévy,1993, p.59)
Tomando essas e outras considerações, Silva acredita que
o hipertexto é o grande divisor de águas entre comunicação de massa e
comunicação interativa. Pode-se dizer enfim que o “hipertexto é
essencialmente um sistema interativo”que, materializado no chip, faz deste o
“ícone por excelência da complexidade em nosso tempo.” (SILVA, 2002,
p.15, grifo do autor)

Ao reforçar essa concepção do hipertexto voltada à possibilidade de estabelecimento
de uma comunicação interativa, Silva (2002,p.15) indica que

seu uso permite a

democratização das relações do “indivíduo com a informação, permitindo que ultrapasse a
condição de consumidor, de espectador passivo, para a condição de sujeito operativo,
participativo e criativo.”
Em resumo, o hipertexto materializado nas tecnologias digitais pode ser entendido
como
um novo paradigma tecnológico que liberta o usuário da lógica da
distribuição, próprias do sistema mass-mediático predominante no séc. XX.
Ele permite a reinvenção da própria natureza e materialidade das velhas
tecnologias informacionais em novas tecnologias informatizadas
conversacionais. (SILVA,2002, p.15)

Permitindo e incentivando, desse modo, a formação de uma nova sociabilidade que
uma vez liberta da concentração do pólo de emissão, é capaz de estabelecer relações
efetivamente interativas.

Essa nova sociabilidade configura-se na marca registrada da

cibercultura, onde as barreiras temporais e espaciais são suplantadas pelo desejo, necessidade
e possibilidade de comunicação, mediadas pela tecnologia.

2.1.1. Interatividade e educação

Justifica-se, assim, a narrativa produzida até aqui sobre interatividade e hipertexto,
pois seu objetivo foi trazer à discussão, a necessidade de pensar esse modelo comunicacional,
sob a perspectiva do que se requer da educação nos dias de hoje, uma vez que
a escola sempre foi depositária de mudanças que ocorrem fora de suas
fronteiras, deve pelo menos tomar consciência da defasagem entre o que
ensina e o que se pratica fora de suas fronteiras. Não é possível que continue
privilegiando a cópia [...]. (FERREIRO,1999, p.62)
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De igual modo, na escola já não haveria espaço para o monologismo 5, como critica Ramal

(2000b, p.22), apoiada em estudos sobre Bakhtin; referindo-se à escola “em que um único
sentido sobressai, impedindo os demais de virem à tona e limitando a possibilidade de
penetrar na experiência do outro”.
De acordo com este raciocínio é válido considerar que o século XXI chegou carregado
de expectativas para a educação.
A educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na
informação, no conhecimento e no aprendizado [...] trata-se também de
formar indivíduos para “aprender a aprender”, de modo a serem capazes de
lidar positivamente com a contínua e acelerada transformação da base
tecnológica. (TAKAHASHI, 2000, p.45)

Reside aí um dos grandes desafios a ser compreendido, pois, segundo Alava (2003,
p.10), “nossa escola ainda é a escola da oralidade e do impresso. A chegada das novas
tecnologias afeta em primeiro lugar a mudança dos modos de comunicação e dos modos de
interação”.
Na escola prevalece o modelo da repetição das informações como princípio da
aprendizagem e de sua avaliação; entretanto, não basta dispor de informações, é preciso
apropriar-se delas. É necessário saber procurá-las, selecioná-las e atribuir-lhes sentido, isto é,
saber avaliá-las, identificando se são confiáveis, verdadeiras e para que servem. Do contrário,
apenas se estará incorporando suportes comunicacionais variados, mantendo, porém, a prática
da reprodução, a lógica da distribuição.
Fazer a diferença, então, implica promover uma prática pedagógica que privilegie a
interatividade, onde os pólos de comunicação se entrecruzem, interferindo na mensagem,
alterando-a e estabelecendo a co-autoria. Nessa situação, a sala de aula (presencial ou online)
precisa se tornar o ambiente propício para o exercício da criação, do diálogo, do pensamento,
das diversas vozes que constroem de modo colaborativo a aprendizagem. Assim, podemos
entender que o caráter educativo da interatividade, consiste em favorecer a autoria, alterando a
posição passiva e receptora do aluno em postura crítica e mesmo interventora. Estas posturas,
mais uma vez dizendo, possíveis e potencializadas pelas tecnologias digitais que garantem ao
autor — entenda-se, nesse caso, o aluno— não só o registro de sua produção no que ela pode
ter de mais genuíno, mas também de “brincar” com sua obra, estabelecendo permutas,
supressões, acréscimos, num efetivo exercício de criação individual e/ou coletiva.
5

Apresenta-se a idéia de monologismo, a partir da concepção de Bakhtin: “a concretização da palavra só é
possível com a inclusão dessa palavra no contexto histórico real de sua realização primitiva. Na enunciação
monológica isolada, os fios que ligam a palavra a toda evolução histórica concreta foram cortados”
(BAKHTIN, 1992, p.103).
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Entretanto esta prática não costuma ser desenvolvida pela escola, pois sua relação com
o texto, com a escrita, com a autoria, com a memória não costuma permitir tal “profanação”,
uma vez que:
Nas culturas orais, a transmissão da história ocorria por meio das narrativas,
e o mito servia como estratégia para garantir a preservação de crenças e
valores. Com a escrita, mudaram as relações entre o indivíduo e a memória
social. O sujeito pôde projetar no papel seus sentimentos, analisar o
conhecimento do mundo e fazê-lo chegar até outras culturas e outros tempos.
A experiência pôde ser compartilhada sem que o autor e leitor participassem
do mesmo contexto. A escrita relativizou o papel da memória, como um
auxiliar cognitivo situado fora do sujeito. (RAMAL, 2000b, p.21)

A partir desse contexto, pode-se entender o papel assumido pela escola, compreendido
como agência responsável e autorizada pela sociedade em repassar às novas gerações, os
conhecimentos acumulados pela humanidade e registrados através da escrita.
Migramos, então, da narrativa oral para a descrição escrita, que se dá de forma linear e
segue a estruturas normativas; estas, inclusive, fundamentais para a constituição do discurso
científico. Ramal (2000b) segue esta lógica para questionar a tradição positivista herdada pela
escola que ao organizar seu currículo o estrutura em função de saberes que pretendem
funcionar como verdades permanentes, absolutas e universais. Nessa escola, ler equivale a
compreender o que foi expresso.
O conhecimento escolar da cultura letrada estruturou-se como as páginas de
um livro: linear, encadeado e segmentado. Em um livro, é incômodo
consultar duas páginas ao mesmo tempo; na escola também. É preciso
passar primeiro pelo pré-requisito e só depois ver o seguinte. (RAMAL,
2000b, p.22)

É importante considerar então, o atual panorama social, tecnológico, científico,
cultural e comunicacional, onde o ciberespaço passa a representar o “novo” auxiliar cognitivo
situado fora do sujeito, capaz de abarcar toda a produção humana, o que Lévy (1999, p. 167)
denomina de inteligência coletiva. Podemos deduzir que o papel da escola na sociedade da
informação não se aplica mais ao descrito anteriormente.
A crescente produção e disponibilização de informações nos leva à idéia de
que a sala de aula organizada por idades ou por níveis homogêneos de
escolaridade já cumpriu seu papel.[...] Hoje já temos diferentes bagagens
culturais na sala de aula, além de interesses bem definidos. O acesso as
informações dentro e, principalmente, fora da escola, torna ingênua a
tentativa de estabelecer planejamentos rígidos e esquemas antecipados de
aprendizagem. Todas as trajetórias são individuais, e a educação precisa ser
personalizada. Os grupos surgirão, deste modo, em função de parcerias e
projetos comuns, formados a partir da complementação de competências
para a aprendizagem cooperativa. (RAMAL, 2000a, p.24).
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A escola preocupada em estar sintonizada com seu tempo sabe que precisa dar voz e
vez aos diferentes atores que a compõem, transformando-os em autores também. Nesta
perspectiva, é importante trazer a lume sobre o conceito de interatividade, destacando que
toda a presente construção está sendo pautada sobre essa “esteira rolante”.
Reforçando essa idéia, Pimenta (1997) expõe sobre a necessidade de incorporação do
que ela chama de uma “outra práxis, a interativa” e para explicá-la toma como referência dois
autores: Marx, que compreende a práxis enquanto uma atitude humana (teórico-prática) que
transforma a natureza e a sociedade e Vásques, que marca uma distinção entre práxis e
atividade. Segundo a autora, este último caracteriza a práxis por uma forma de atividade
específica, material, transformadora e ajustada a objetivos. Sendo assim, Pimenta define:
Toda a práxis é interativa, na medida em que ao transformar a realidade
estamos dando um significado singular, deixando a nossa marca
pessoal, mas, construída mediante o intercâmbio e a negociação com outros
atores/autores. (PIMENTA, 1997, p.89 - grifo da autora).

Promover a interatividade na educação implica, portanto, em pensar práticas que
superem a transmissão, transcendendo-a através do estímulo à polifonia6 defendida por
Bakhtin. O que conduz à perspectiva do hipertexto, que segundo Ramal (2000b, p.22), é a
“forma característica de escrita da cibercultura”, pois a “internalização de sua estrutura como
mediação para a produção de conhecimento implica em novas formas de ler, escrever, pensar
e aprender”.
Além disso, Ramal (2002, p.171) declara que o hipertexto é “subversivo em relação ao
monologismo”, visto que é “a soma de muitas mãos e aberto para todos os links e sentidos
possíveis, [que] surge como a materialização de uma nova forma de negociação dos sentidos e
de construção coletiva”
Silva (2003a) oferece uma expressiva contribuição para essa práxis, tratando da
autoria do professor, referindo-se ao exercício de criação, da autonomia, da colaboração e da
cooperação, exigências que emergem da atual demanda de seu ofício. Silva (2001), quando
fala a respeito da promoção de uma sala de aula interativa, apóia-se nos fundamentos da
interatividade anteriormente citados e diz que para orientar esse exercício o professor precisa
desenvolver pelo menos cinco habilidades, entre outras, são elas:
•

6

Pressupor a participação-intervenção dos alunos, sabendo que participar
é muito mais que responder "sim" ou "não", é muito mais que escolher
uma opção dada; participar é atuar na construção do conhecimento e da
comunicação;

Sobre polifonia, Freitas (1994), diz que Bakhtin acreditava ser possível quebrar a arrogância do discurso
monológico através da polifonia, onde se valoriza a expressão de diferentes vozes.
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•

•

•

•

Garantir a bidirecionalidade da emissão e recepção, sabendo que a
comunicação e a aprendizagem são produzidas pela ação conjunta do
professor e dos alunos;
Disponibilizar múltiplas redes articulatórias, sabendo que não se propõe
uma mensagem fechada, ao contrário, se oferece informações em redes
de conexões, permitindo ao receptor ampla liberdade de associações, de
significações;
Engendrar a cooperação, sabendo que a comunicação e o conhecimento
se constroem entre alunos e professor como co-criação e não no trabalho
solitário;
Suscitar a expressão e a confrontação das subjetividades, sabendo que a
fala livre e plural supõe lidar com as diferenças na construção da
tolerância e da democracia. (SILVA, 2001)

Repensar a educação hoje implica repensar todas as práticas vividas até aqui; é se estar
disposto à desestabilização, é viver a polifonia; representa estar aberto para agregar e mediar
e, por conta disso, negociar; enfim, requer a inclusão no seu tempo.
Dessa forma, os fundamentos bem como as habilidades descritas, orientam as

observações estabelecidas no campo da pesquisa.

2.2. CONCEPÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM PRESENCIAL E
ONLINE

Ao iniciar esse segundo eixo, destinado à apresentação de algumas das concepções
sobre avaliação da aprendizagem, torna-se importante relembrar o primeiro critério para a
escolha dos autores abordados - as tendências de avaliação - descritas por Firme (1994), visto
que trazem consigo uma visão de avaliação que supera as tendências anteriores e embora
revelem características comuns que permitem incluí-los na quarta geração de avaliação, uma
vez que valorizam o processo interativo fundamentados nos paradigmas construtivista e sóciointeracionista, possuem, em sua essência, compromissos ideológicos distintos.
Essa distinção é apresentada em Oliveira e Gama (2007), quando analisam a avaliação
com referência a competências e habilidades e indicam Perrenoud como influente defensor,
dessa atual tendência de avaliação. Nessa perspectiva, a avaliação com referência a
competências e habilidades vai ao encontro das estratégias políticas que atendem às pressões
internacionais em nome da qualidade da educação, primando por formar o indivíduo
autônomo, inserido no mercado de trabalho e competitivo. Dessa forma, os autores deixam
claro que “determinadas modalidades de avaliação podem ser usadas como importantes
dispositivos para a consecução de determinados fins educacionais, previamente definidos.”
(OLIVEIRA e GAMA, 2007, p.85).
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Visando assegurar a polifonia que se quer presente neste trabalho, bem como, a
coerência frente às análises empregadas optou-se por agrupar as concepções dos autores em
dois blocos, utilizando-se como critério o compromisso ideológico observado a partir dos
aspectos humanos, políticos, sociais, culturais e éticos, envolvidos no processo.
Estabelecidas as justificativas para a escolha dos autores e coerente com elas,
encontra-se a seguinte divisão: em um bloco concentram-se Hoffmann (2004a, 2004b, 2005a,
2005b), Luckesi (1995) e Esteban (2002a, 2002b), com a perspectiva de avaliação não
excludente ou classificatória; no outro bloco, Perrenoud (1999) e Hadji (2001) que
apresentam nuanças diferentes para a avaliação formativa.
Convém acrescentar que os autores apresentados destacam-se no cenário nacional e
internacional como expoentes na divulgação da referida temática, através de inúmeras
publicações, participações em congressos e afins; tendo presença marcante no meio
acadêmico, de tal forma, que alguns foram, incluídos na bibliografia dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs, como Hoffmann e Luckesi. Bem como ser possível encontrar,
Perrenoud e Esteban sendo indicados entre diferentes publicações do MEC.
Então, é a partir das concepções dos autores citados que se busca responder à primeira
questão de estudo desta pesquisa: Quais as características básicas de avaliação da
aprendizagem encontradas em recentes concepções sobre o assunto? Essas diferentes
concepções foram sintetizadas através de quadros comparativos que são apresentados ao final
deste capítulo e tem por intenção favorecer a compreensão do que foi, até então, relatado.

2.2.1 Hoffmann: avaliação mediadora
Hoffmann foi o ponto de partida, pois tendo desenvolvido a concepção de avaliação
mediadora, cuja principal idéia reside no fato de que a avaliação estaria a serviço da
“construção do conhecimento do aluno” (2005a, p.18), expressão e idéia nas quais a autora
afirma estar apoiada e dedica-se a defendê-la através de suas publicações. Assim declara que
suas
investigações teóricas sobre avaliação configuram-se hoje em duas direções
(não ambivalentes). Em primeiro lugar, na análise dos princípios inerentes a
uma proposta construtivista de educação (a partir da teoria psicogenética de
Jean Piaget), coerente com a pedagogia libertadora, conscientizadora das
diferenças sociais e culturais. (HOFFMANN,2005a, p.21)

42

O que implica, portanto, na adoção da perspectiva de que o aluno é sujeito de seu
próprio desenvolvimento, inserido no contexto social e político. Decorre desse processo, a
formação de seres autônomos, críticos e criativos.
Convém destacar que a autora critica duramente, as práticas avaliativas comumente
encontradas nas escolas, aquelas avaliações que se fecham em um período, aquelas que
apresentam resultados quase sempre numéricos, aquelas que “atestam” a capacidade ou não
do aluno, como quem se vê diante de um exame clínico, que ao confrontar-se com o resultado,
dificilmente vislumbra o “tratamento”.
A avaliação mediadora por sustentar-se em um processo interativo, demonstra
constituir-se em importante alternativa para a instituição da avaliação da aprendizagem na
educação online. A dinâmica dessa modalidade de avaliação pode ser potencializada pela
tecnologia digital própria do ambiente virtual — como já mencionado — uma vez que
representa a possibilidade de geração de outras práticas, bem como de outros olhares sobre a
produção do aluno e, mais especialmente, pode gerar uma avaliação que, efetiva e
simultaneamente, possa: observar, registrar, acompanhar e compreender a evolução do
aprendiz.
Para que tal aconteça, Hoffmann sugere alguns princípios que julga coerentes à
avaliação mediadora, estes embora não numerados, estão assim apresentados, meramente com
o intuito de favorecer a sistematização dos respectivos comentários:
1º. oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas idéias;
2º. oportunizar discussão entre os alunos a partir de situações
desencadeadoras;
3º. realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando
teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas
pelos estudantes;
4º. ao invés de certo/errado e da atribuição de pontos, fazer comentários
sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades,
oferecendo-lhes oportunidades de descobrirem melhores soluções;
5º. transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre o
acompanhamento dos alunos em seu processo de construção de
conhecimento. (HOFFMANN, 2004a, p.56)

A avaliação mediadora, como o próprio nome sugere, preconiza essencialmente o
processo. Sendo assim, o seu primeiro princípio destaca a importância de se valorizar a
participação do aluno em situações variadas, em que este tenha condições de expressar-se,
lançando mão de diferentes linguagens (textual, oral, gráfica, sensorial, entre outras) de modo
espontâneo. Com isso, tem-se a oportunidade de estimular, observar e registrar, as formas de
comunicação com as quais obteve maior êxito, bem como detectar aquelas em que apresentou
maior dificuldade. Os registros dessa trajetória não têm por finalidade apenas diagnosticar a
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situação e sim, a partir deles, reestruturar o planejamento, direcionando o trabalho pedagógico
para a promoção de tarefas que possam incentivar o aluno a desenvolver estratégias pessoais
de superação da dificuldade apresentada.
Esse princípio quando pensado/transposto para a educação online encontra “eco”, uma
vez que a mesma oferece condições, sobretudo técnicas, de favorecer e estimular práticas em
que o aluno se expresse de diferentes maneiras, em algumas situações de modo
potencializado, isto porque os AVA costumam contar com recursos que permitem o
acompanhamento e registro individual do aluno.
As “situações desencadeadoras” citadas no segundo princípio se constituem em
provocações provenientes do professor a partir de sua observação atenta e acompanhamento
constante sobre os grupos de trabalho da turma. Neste princípio, a autora defende a
necessidade de realização de trabalhos em grupo pois, segundo ela, os alunos sentem-se mais
à vontade para discutir e argumentar entre seus pares diferentemente de com a professora.
Ainda que esta se isente de uma prática autoritária é comum que os alunos se constranjam
com sua presença, mantendo-se calados por vezes. Assim, as situações desencadeadoras,
emergem dessas discussões internas dos grupos, onde o professor ao constatar a oportunidade
de intervir com novos questionamentos acirra o debate. Dessa forma é possível observar e
registrar a maneira como os alunos defendem seus pontos de vista; como constroem e
apresentam a argumentação para essa defesa; como respeitam a opinião alheia; como acolhem
ou não essa opinião; se estão preparados para ouvir, para fazer e receber críticas; enfim, como
a sala de aula (inclusive a online, embora a autora não a mencione) pode constituir-se em
arena de discussão, de trocas, de estruturação do pensamento e como este processo se
desencadeia em aprendizagem.
Todos esses elementos são valiosíssimos na composição da avaliação. No entanto,
Hoffmann (2004a, p.59) parece contradizer-se ao declarar que “discussões em grupo são
momentos que devem isso sim, ser acompanhados pelo professor, alerta aos vários
argumentos surgidos, mas nunca como elementos de avaliação individual”. A autora destaca
este aspecto, justificando que é comum o fato de apenas alguns componentes participarem
efetivamente da organização de idéias do grupo. Contudo, se a observação ocorre de modo
detido e criterioso sobre os grupos, conforme faz questão de destacar, as próprias situações
desencadeadoras podem incidir de modo mais direcionado a estes que por algum motivo se
esquivam em participar.
Em outra obra, Hoffmann (2005b, p. 14) destaca a importância de “pousar o olhar,
sereno e tranqüilo, em cada um, porque o ‘todos’ é o maior fantasma da avaliação”.
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Argumenta que a massificação do ensino fez com que professores concentrassem-se sobre os
conteúdos e prazos e todas as burocracias que lhes são pertinentes e os alunos vão atrás dessa
corrida, todos desviados do foco que deveria estar na aprendizagem, com isso observam-se o
“apressamento e a superficialidade do olhar em avaliação”; a autora complementa que “tudo
que se baseia no coletivo[...], deixa muitos no anonimato” e sugere que é “preciso ‘aprender a
olhar’ aluno por aluno” (HOFFMANN, 2005b, p.15).
Seguindo essa lógica é possível deduzir que a avaliação não deve ocorrer por eventos
estanques, com datas determinadas, ao final de um período de tempo ou unidade de trabalho.
Assim, o terceiro princípio anuncia a importância de se estabelecer pequenas e sucessivas
tarefas a fim de se investigar o modo como o aluno construiu e demonstrou o conhecimento.
Nesse princípio também há de se destacar que a autora refere-se às ações individuais,
primando pelo acompanhamento e análise dos processos mentais elaborados pelo aluno.
Assim Hoffmann (2004a) declara que apesar da aprendizagem ser favorecida pelo
estabelecimento de trocas, ela se constrói individualmente e por decorrência precisa dessa
atenção individual, de modo a contribuir para novas aprendizagens.
Logo, entender o processo de avaliação a serviço da aprendizagem, como dito
anteriormente, compreende ir muito além de estabelecer correções que se limitam à indicação
do estar certo ou errado, ou ainda a atribuição de notas. Um professor, que de fato acompanha
o desenvolvimento do aluno, está atento e tem competência para proceder a comentários sobre
as tarefas realizadas; tem condições de oferecer ajuda na identificação das dificuldades, bem
como de problematizar e incentivar a elaboração de estratégias pessoais e/ou coletivas
permitindo-lhe encontrar caminhos que levem a pensar e vencer as dificuldades, como
definido no quarto princípio.
Tomando esse raciocínio, conclui-se, através do quinto princípio, que avaliar vai além
de registrar o desenvolvimento do aprendiz. Hoffmann (2004a) afirma ser necessário
transformar esses registros em anotações significativas que permitam o acompanhamento dos
alunos em seu processo de construção de conhecimento; sugere, inclusive, que tal prática
substitua os registros numéricos ou a atribuição de conceitos. Com isso a avaliação assume
um caráter formativo, uma vez que sua intenção é contribuir para a detecção das conquistas e
dificuldades do percurso, onde a partir delas, professor e aluno têm oportunidade de pensar
novas metas de aprendizagem em que se precisa investir para efetivá-las (Hoffmann, 2005a).
Hoffmann (2004a, 2005a) salienta que a prática da avaliação mediadora ocorre através
das relações professor-aluno e aluno-aluno sustentadas pelo diálogo e por práticas
pedagógicas que privilegiam o pensamento autônomo. Assim, expressar-se, comunicar-se,
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demonstrar o que foi aprendido através de diferentes formas e variadas oportunidades geram
comentários sobre o progresso e dificuldades apresentadas; sendo sempre bem-vindos porque
são compreendidos como parte integrante e construtiva do processo de aprendizagem,
dispensando-se aquela costumeira e conhecida energia desperdiçada por ocasião de testes e
exames, quando estes representam as poucas oportunidades de demonstração do que foi
aprendido, como uma prestação de contas. Aliás, nessas ocasiões o erro costuma ser punido,
uma vez que a prestação de contas não confere com o oferecido, sendo comum o desconto de
pontos ou a atribuição de zero no instrumento utilizado para aferir o que foi aprendido; no
caso, a interpretação costumeiramente feita é o não aprendizado, reforçando o caráter
classificatório.
Outro aspecto trazido ao tratar da avaliação mediadora é a auto-avaliação, entendida
por Hoffmann (2004b) como procedimento que prima levar o aluno a pensar sobre sua
maneira de aprender, pensar ou resolver uma dada situação, solicitando que descreva, de
modo natural e espontâneo, que estratégias utilizou. A auto-avaliação, então, está a serviço da
auto-reflexão e também a serviço da regulação da aprendizagem do aluno. E destas, a autoavaliação deve ocorrer a qualquer momento do processo. O professor também precisa estar
preparado para o que vai encontrar nesse processo e daí a autora sugere o exercício da açãoreflexão-ação, sobre seu trabalho de modo a não se omitir diante da realidade.
Hoffmann também faz questão de abordar em todas as obras indicadas, que o erro
apresentado pelo aluno, precisa ser analisado/refletido/investigado, de modo a ser possível
identificar quais “caminhos mentais” foram percorridos por ele até chegar a uma determinada
resposta ou solução. Porém, também lembra que nem todo erro gerará descoberta; portanto,
nem sempre será construtivo. Tal proposição requer do professor um olhar epistemológico
possível quando apoiado em teorias da aprendizagem e associado à compreensão do contexto
sócio-cultural e político do aluno; dessa forma, é possível encontrar a origem do erro, para
então reformular o percurso do aluno e promover uma outra possível construção.

2.2.2 Luckesi: avaliação inclusiva x pedagogia do exame

A seguir, recorre-se a Cipriano Luckesi (1995), que reúne no livro “Avaliação da
aprendizagem escolar” alguns textos publicados em parte de sua trajetória profissional e
acadêmica. Este autor dedica-se a descrever o ato de avaliar a partir das reflexões procedentes
de sua formação e das indagações que povoaram sua ação. Vale registrar que o texto mais
recente dessa obra data de 1993, portanto sua análise não perde de vista “de que lugar”, no
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caso de que tempo histórico, o autor está falando, uma vez que depois disso, convivemos com
uma nova legislação, outra política pública (que inclusive o utiliza como referência através
dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs) e uma nova sociedade também. Nessa
perspectiva, a avaliação é vista como subsidiária para a construção da aprendizagem por ser
diagnóstica, uma vez que é através dela que são tomadas as decisões a fim de se estabelecer
quais os caminhos que podem orientar o percurso de aprendizagem do educando.
Dessa forma, quando o erro acontece Luckesi (1995, p.55) o explica da seguinte
maneira, “para que exista erro, é necessário existir um padrão”, portanto o que se valoriza é o
sucesso ou insucesso diante do resultado da ação, do esforço desprendido em executar uma
atividade. Assim, quando se obtém sucesso, é possível dizer que houve aprendizagem e
quando esta é mal-sucedida, diz-se que ela ainda não ocorreu de modo satisfatório para
atender a uma determinada necessidade. Afirma também (1995, p.57-59) que os erros na
aprendizagem “servem positivamente de ponto de partida para o avanço, na medida em que
são identificados e compreendidos, e sua compreensão é o passo fundamental para sua
superação.” Também esclarece que o insucesso e o erro não são necessários ao crescimento,
mas quando eles ocorrem podem e devem ser interpretados como “trampolins” que permitam
saltar para a direção da aprendizagem e não servirem de fonte para castigo ou punição.
Este autor trabalha com a idéia de “padrão mínimo de conduta” que implica no
estabelecimento de um “padrão mínimo de conhecimentos, habilidades e hábitos que o
educando deve adquirir, e não uma média mínima de notas” (LUCKESI, 1995, p.96). No
entanto, logo a seguir, sugere uma espécie de conversão desses dados em dados numéricos e
para justificar argumenta que a legislação de ensino exige uma forma de registro dos
resultados.
A inclusão das idéias de Luckesi (1995) justifica-se pelo fato deste ser um crítico
ferrenho ao que chama de Pedagogia do Exame, onde pais, sistema de ensino, profissionais da
educação, professores e alunos, têm suas atenções centradas na promoção, temendo uma
provável reprovação. Vale dizer que seu discurso está pautado numa visão política
emancipatória de educação sustentada pelo desejo de se fazer “instrumento” de transformação
social, através de práticas democráticas.
Luckesi é categórico ao afirmar que “nosso exercício pedagógico escolar é atravessado
mais por uma pedagogia do exame que por uma pedagogia do ensino/aprendizagem.”
(LUCKESI, 1995, p.18), o que contribui para uma postura classificatória e excludente por
reforçar a atitude autoritária determinada pela arbitragem de quem conduz o processo; dessa
forma autoriza-se a alguns prosseguirem e aprofundarem-se no caminho do saber enquanto a
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outros, retêm-se ou provoca-se a evasão desse direito; mantém-se assim, o que o autor
denominou de, “distribuição social” (LUCKESI, 1995, p.37).
Por conseqüência, a referência de sua concepção de avaliação pauta-se pela
necessidade da adoção de posturas: amorosa, acolhedora e inclusiva; aqui destacadas como
ricas contribuições ao se pensar na educação online, visto que estas são tratadas como
procedimentos que têm por objetivo maior, acolher qualquer situação e diagnosticá-la para,
então, oferecer alternativas a fim de promover a efetivação da aprendizagem; portanto, sua
contribuição redunda no fato da avaliação ser diagnóstica e por isso não excludente, pois
sempre há de se apresentar um caminho a seguir.
A intenção de contextualizá-lo historicamente tem por objetivo demonstrar sua
inegável ousadia ao trazer para o debate acadêmico brasileiro reflexões sobre avaliação que
propõem um rompimento com as práticas comprometidas com a manutenção dos interesses da
sociedade burguesa (assim faz questão de referir-se). Seu discurso parece inaugurar uma nova
visão acerca do tema, ao ter promovido um largo debate com sua participação, em 1984, no
XVI Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional sobre superação do autoritarismo em
práticas avaliativas e, a partir de então, segue num discurso político emancipatório.
Compreende a prática educacional associada ao planejamento, considerando-o
determinante da ação docente, sobretudo, no que tange à avaliação; prioriza a coerência
metodológica entre seus componentes, após diagnóstico, e a medida como parte integrante do
processo de avaliação, inclusive detendo-se em listar alguns cuidados na elaboração de seus
instrumentos; não obstante, declara que a avaliação supera a medida.
Entendendo a importância do planejamento e não o desmerecendo, Hoffmann (2004b)
atribui a compreensão do estabelecimento e confronto entre os objetivos pretendidos e
alcançados como importante processo não para a definição do grau de aprendizagem (como
faz Luckesi ao definir padrão mínimo de aprendizagem), mas essencialmente para subsidiar o
professor e a escola quanto às ações subseqüentes visando o desenvolvimento do aluno; idéia
que também é partilhada por Luckesi.
É importante informar que o trabalho de Luckesi é tomado com certa cautela, pois,
apesar de citar Piaget para explicar alguns conceitos, lança mão de explicações que podem
diferir de todo o fio condutor alinhavado até aqui; uma vez que considera a ocorrência da
“aprendizagem ativa” através da “assimilação receptiva”, processo pelo qual o aluno em
contato com o saber elaborado recebe as interpretações já produzidas sobre a realidade.
Embora faça questão de esclarecer que essa recepção não é passiva, competindo a ele (aluno)
interagir “com seus mecanismos de assimilação, tornando-a compreensível para si mesmo”
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(LUCKESI, 1995, p.137), percebe-se que sua concepção de interatividade limita-se à proposta
do indivíduo interagir com seus próprios mecanismos de assimilação, ou seja, consigo
mesmo.
Indicada a precaução com a qual o referido autor foi trazido a essa discussão, retomase, então, de suas idéias aquelas que podem contribuir ao se pensar na educação online,
através do que chamou de postura amorosa, acolhedora e inclusiva.
Luckesi (1995) relaciona a avaliação a um processo inclusivo, que por sua natureza é
amoroso e acolhedor. Ele justifica seu ponto de vista ao distinguir avaliação (num sentido
geral) de avaliação de aprendizagem escolar, explicando que esta última tem por finalidade
verificar o desempenho do aluno através de provas/exames, assumindo, nesse caso, caráter
classificatório, uma vez que através da atribuição de notas ou conceitos se define a aprovação
ou reprovação do aluno, prática que atende aos interesses da sociedade (ideários burgueses
cristalizados por séculos) a que a avaliação serve.
Segundo Luckesi, as práticas referentes a provas e exames já estavam presentes nas
pedagogias dos séc. XVI e XVII, quando emergia a sociedade burguesa, reforçando a
exclusão e a marginalização. Acrescenta a contribuição de Tyler, lembrando que este foi
responsável por ter cunhado a expressão “avaliação da aprendizagem”, tendo inaugurado o
que ficou conhecido como período “Tyleriano” (1930-1945), mas que, no entanto, limitou-se
apenas à mudança de denominação, pois as práticas permaneciam concentradas nos referidos
instrumentos de medida.
Buscando retomar a idéia de distinção entre as expressões avaliação e avaliação da
aprendizagem, Luckesi torna a afirmar que a avaliação é um ato amoroso, porém a sociedade
em que está sendo praticada não é igualmente amorosa; portanto, segundo ele, vence a
sociedade e não a avaliação. O autor explica que a idéia de amorosidade deriva do
acolhimento de uma dada situação tal como ela é, assim não há espaço para julgamentos
(embora estes eventualmente ocorram para dar movimento à vida, não para excluir).
Prosseguindo nessa idéia Luckesi (1995, p. 172) anuncia que “o acolhimento integra, o
julgamento afasta”. Esse entendimento inclui, em primeiro lugar, o “próprio eu”, ou seja, diz
que todos precisam sentir-se acolhidos, inclusive por si próprios, assim não haveria
necessidade de se criar mecanismos de defesa, tal como comumente o ser humano faz para
sobreviver. Ele acrescenta que “o acolhimento é condição de cura” e sintetiza afirmando que
“o ato amoroso é acolhedor, integrativo, inclusivo” (LUCKESI , 1995, p.172).
Ao definir a avaliação como um ato amoroso que contém em si as ações citadas, o
autor estabelece uma outra distinção: avaliação e julgamento. Tendo em mente que julgar
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implica em indicar o certo e o errado, depreende-se que enquanto avaliar inclui, julgar faz
justamente o contrário.
Atendendo à perspectiva do acolhimento, a avaliação agrega qualquer situação, ou
seja, “todos os atos, ações, alegrias e dores, como são.” (LUCKESI, 1995, p.171), para,
somente a partir de então, estabelecer julgamento de qualidade com o objetivo de oferecer
subsídios para mudanças, quando for o caso. Dessa forma, a avaliação assume um caráter
diagnóstico que visa à inclusão.
Luckesi determina que o diagnóstico tenha por “objetivo aquilatar coisas, atos,
situações, pessoas, tendo em vista tomar decisões no sentido de criar condições para obtenção
de uma maior satisfatoriedade daquilo que se esteja buscando ou construindo.” (LUCKESI,
1995, p.173). A avaliação então pode ser entendida, como prática inclusiva ao estabelecer
diagnósticos, que oferecem condições para o encontro de caminhos que possam levar à
obtenção de resultados satisfatórios da aprendizagem. Assim ele sintetiza essa idéia:
Avaliar um aluno com dificuldades é criar a base do modo de como
incluí-lo dentro do círculo da aprendizagem; o diagnóstico permite a decisão
de direcionar ou redirecionar aquilo ou aquele que está precisando de ajuda.
(LUCKESI, 1995, p.173)

Por entender que qualquer classe, seja ela presencial ou online, abrange toda e
qualquer situação, a partir do acolhimento dos diversos e diferentes alunos, assimila-se
Luckesi nessa visão amorosa, acolhedora e inclusiva sobre avaliação, como aquela que a
partir do diagnóstico poderá operar uma prática mais “justa” e “equânime”, quanto ao direito
e oportunidade de aprender.

2.2.3 Esteban: avaliação dialógica

Delinear a concepção de avaliação de Esteban (2002a, 2002b), implicou em conhecer
uma autora sensível às causas sociais, às mazelas do sistema de ensino, ciente do papel social
da educação e da docência. Desse modo pode contribuir com a reflexão sobre as causas
voltadas ao fracasso escolar; de reflexões que levam a pensar a avaliação à luz de uma prática
dedicada à inclusão e à valorização dos diversos saberes e das diferentes vozes existentes na
escola. Assim, como ela mesma sugere:
O processo de avaliação do resultado escolar dos alunos e alunas está
profundamente marcado pela necessidade de criação de uma nova cultura
sobre avaliação, que ultrapasse os limites da técnica e incorpore em sua
dinâmica a dimensão ética. (ESTEBAN, 2002a, p.8)

50

Além de reflexões, contribui também com sugestões que podem promover essa nova cultura e
que vão ao encontro do fio condutor traçado neste estudo: a interatividade. Acentuando esse
sentido, é possível considerar a escola como espaço de encontro, e por vezes conflito,
marcado pelas variadas experiências, culturas, visões, relações sociais, que a tornam um
espaço polissêmico que se confronta com a estrutura pedagógica prevista, constituída em
geral, pela proposta de um pensamento unívoco.
Esteban apresenta, então, a sua maior inquietação, a relação com o erro que se insere
na avaliação, como é possível observar:
Freqüentemente a avaliação feita pelo professor se fundamenta na
fragmentação do processo ensino/aprendizagem e na classificação das
respostas de seus alunos e alunas, a partir de um padrão predeterminado,
relacionando a diferença ao erro e a semelhança ao acerto. [...] Nesta
perspectiva, entende-se que o erro é resultado do desconhecimento,
revelador do não-saber do(a) aluno(a), portanto uma resposta com valor
negativo. (ESTEBAN, 2002a, p.14-15)

Segundo a autora, as práticas comuns à escola, que selecionam, classificam e
hierarquizam saberes, fazem das relações que deveriam ser dialógicas, antagônicas; visto que
o valorizado é o acerto, o verdadeiro, a semelhança, ou seja, a hegemonia do conhecimento
veiculado pela escola, ignorando-se aqueles trazidos por seus diversos atores.
Essa concepção é fundamentada na idéia de substituir a heterogeneidade, que é real,
pela homogeneidade idealizada. Por isso, a autora declara que a classificação é insuficiente
visto que encontra no “silenciamento o fio que tece a relação entre ‘avaliar’, ‘corrigir’ e
‘selecionar’”. Além disso, afirma que “a avaliação funciona como instrumento de controle e
de limitação das atuações (alunos/professores) no contexto escolar” (ESTEBAN, 2002a, p.16
– grifo da autora).
Tais análises são apresentadas a fim de permitir enredar uma trama mais complexa
para a avaliação, de onde Esteban a vê como processo imbricado ao processo de ensinoaprendizagem que por sua vez precisam estar pautados sobre uma “prática pedagógica
comprometida com a inclusão, com a pluralidade, com o respeito às diferenças, com a
construção coletiva” (ESTEBAN, 2002a, p.16-17).
Para isso aponta algumas pistas, como: “um olhar mais atento, uma escuta mais
refinada, uma intuição mais apurada, que vão sendo construídos através do diálogo”
(ESTEBAN, 2002a, p.17-18). A autora entende que ações simples do professor, mas
intencionais, são capazes de fazê-lo reconhecer na diferença ao padrão esperado de resposta
do aluno aspectos que podem ser valorizados, seja por sua originalidade, comicidade,
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autenticidade, espontaneidade, seja pela maneira que o envolveu e chamou sua atenção, ao ser
capaz de enlaçar o fio da resposta à pergunta.
Quando o professor está aberto e disponível ao diálogo com o aluno e disposto a com
ele aprender, tem a possibilidade de encontrar nessa relação um movimento que oriente sua
prática a fim de que se torne menos excludente. Com isso, “põe o diálogo no centro do
processo ensino/aprendizagem e joga luz sobre as pontes que conectam os territórios
artificialmente isolados” (ESTEBAN, 2002a, p.19).
Sustentada nessa idéia, a autora enfatiza que deve ser o conhecimento que vai se
construindo e não o já consolidado que deve ser alvo da ação do professor e propõe, dessa
forma, a transformação da dinâmica pedagógica e a reconstrução do processo de avaliação. A
fim de ampliar a reflexão sobre o processo de avaliação, a autora faz referência a Vygotsky ao
mencionar o conceito de “zona de desenvolvimento proximal”, e enuncia que esta responde a
três questões engendradas pela dinâmica social, que são:
o conhecimento como processo polifônico e plural, o desenvolvimento do
indivíduo como um processo marcado pelas interações sociais e por
descontinuidades evolutivas e, ambos conduzem ao terceiro ponto, a
fundação de um novo equilíbrio entre o individual e o coletivo (ESTEBAN,
2002b, p.129).

Diz que a “zona de desenvolvimento proximal”, se configura em um processo
interativo, uma vez que permite e incentiva a interação entre as pessoas envolvidas em
situações as quais não são capazes de resolver isoladamente. A estrutura de apoio gerada a
partir de uma determinada situação proporciona a internalização das ferramentas culturais,
bem como, mudança na história de cada um. Assim, “o não-saber em diálogo com o saber se
torna um estímulo para novas aprendizagens”; é nesse espaço de troca, que as novas estruturas
interagem com as estruturas psicológicas internas já existentes, dessa forma apesar da “origem
da mudança [ser] social, a nova estrutura não é uma cópia, pois está marcada por uma
dinâmica individual de (re)construção do conhecimento” (ESTEBAN, 2002b, p.131- grifo da
autora).
A prática pedagógica precisa se revestir do compromisso em organizar atividades que
desenvolvam esse processo interno (psíquico) imerso no trabalho coletivo, pois é através
desse tipo de atividade que emergem os conhecimentos. Neste aspecto, as idéias de Esteban
divergem das de Hoffmann e Perrenoud.
A outra questão que a autora diz ser respondida pela “zona de desenvolvimento
proximal”, refere-se ao “novo desenho da prática de avaliação ao ressaltar a descontinuidade
evolutiva do processo de aprendizagem/desenvolvimento” (ESTEBAN, 2002b, p.133). Esse
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posicionamento vai de encontro ao que tradicionalmente se convencionou por aprendizagem,
que é entendida como acumulação de informações seqüencial e progressivamente assimiladas,
uma vez que a descontinuidade e as rupturas na dinâmica da aprendizagem/desenvolvimento,
não só são possíveis, quanto previsíveis no processo de internalização das ferramentas
psíquicas. Estas promovem mudanças qualitativas, que nem sempre são graduais à atividade
mental, com isso é possível que ao se requerer determinadas estratégias cognitivas do aluno
elas ainda não estejam disponíveis, impossibilitando-o de aplicar conhecimentos já revelados
em outros momentos.
Por fim, justificando a última questão respondida pela introdução do conceito de “zona
de desenvolvimento proximal” que indica a fundação de um novo equilíbrio entre o individual
e o coletivo, é considerado que a “diferença é sinal de potência, não de deficiência; a
diversidade é fonte de riqueza para a aula que estimula a manifestação e o desenvolvimento
do novo” (ESTEBAN, 2002b, p.142), por valorizar a heterogeneidade conectada à idéia de
avaliação como prática inclusiva.
É sob esta perspectiva que Esteban (2002 a-b) propõe a avaliação vista como prática
de investigação ao indagar sobre o que pode ainda o aluno aprender e sobre o que pode o
professor aprender sobre o aluno e, com ele, aprender a tecer novos saberes e fazeres.
Dessa forma, o erro, muitas vezes, mais que o acerto, servirá de pista para se descobrir
o que o aluno ainda precisa saber, levando em conta que este “assinala trilhas não percebidas,
que devem ser consideradas e exploradas” (ESTEBAN, 2002b, p.143).
A multiplicidade de saberes quando confrontada com uma prática atenta em promover
a inclusão, precisa ser constantemente relativizada e interrogada a fim de que se possam
entender as lógicas construídas por cada indivíduo, pois destas podem surgir outras
possibilidades de compreensão sobre como se aprende, visto que é da articulação dos variados
fragmentos e dos diferentes pontos de vista que, peculiarmente, cada um constrói seu
conhecimento.

2.2.4 Perrenoud: avaliação formativa

Em meio à contextualização elaborada por Perrenoud (1999, p.77), para tratar da
avaliação formativa, apresenta-se a seguir, uma definição que parece sintetizá-la: “uma
avaliação é formativa se, ao menos na mente do professor, supostamente contribuir para a
regulação das aprendizagens em curso no sentido dos domínios visados” (grifos do autor).
Tal definição para que seja compreendida requer que se ordenem algumas idéias-chave, a
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começar pelo primeiro desafio proposto pelo autor já no título da obra em estudo: “Avaliação
– da excelência à regulação das aprendizagens. Entre duas lógicas”.
A proposta então é desvelar o processo de avaliação formativa a partir da transição das
lógicas e para isso se faz necessário entender primeiro o que o que vêm a ser a “lógica da
excelência” e a “lógica da regulação da aprendizagem”, conceito este que permeia todo
discurso e é apontado pelo autor como desafio a ser transposto.
De modo sucinto é possível entender a lógica da excelência como aquela que lança
mão do julgamento, da medição em graus sobre os conhecimentos e domínios; que determina
uma hierarquia estabelecida através de níveis e comparações; que faz distinção entre êxito e
fracasso. Uma avaliação seletiva e certificadora, cuja função é “certificar aquisições em
relação a terceiros” (PERRENOUD, 1999, p.13 – grifo do autor) de modo a garantir que o
portador recebeu a formação devida ao que foi pleiteado, seja no âmbito do mercado de
trabalho, seja na escola ao mudar de ciclo.
No entanto, um certificado “fornece poucos detalhes dos saberes e das competências
adquiridos e do nível de domínio precisamente atingido em cada campo abrangido”
(PERRENOUD, 1999, p.13). Isto porque a lógica concentra-se no conteúdo, no conhecimento
culturalmente construído pela humanidade em detrimento da regulação da aprendizagem. Tal
visão vai ao encontro das críticas tecidas por Esteban, que vê nesse tipo de avaliação, um
processo excludente, à medida que é seletivo ao classificar os bem sucedidos e os fracassados.
Quando Perrenoud propõe a lógica da regulação das aprendizagens, ele convida para o
desafio da mudança, dessa forma, a avaliação estaria contemplando muito mais que os
resultados finais, o percurso estabelecido pelo aluno para efetivação da aprendizagem, o que
corrobora para o pensamento contemporâneo sobre avaliação.
Decerto, um processo avaliativo dessa natureza, precisa estar atento ao indivíduo. E,
para que seja coerente é preciso suplantar a crença de que
ter êxito na escola, ser bom aluno é, na maior parte das vezes, ser capaz de
refazer, em situação de avaliação, o que se exercitou longamente em
situação de aprendizagem, diante de tarefas muito semelhantes e conforme
instruções que sugerem, por sua própria forma, o que se deve procurar e que
conhecimentos e operações mobilizar. (PERRENOUD, 1999, p.20).

Prática comum quando se visa o produto, o resultado, a demonstração de êxito, a excelência
enfim.
Para obtenção de uma análise que atenda ao preceito da avaliação formativa,
Perrenoud (1999, p. 15) diz ser necessário “forjar seus próprios instrumentos, que vão do teste
criterioso, descrevendo de modo analítico um nível de aquisição ou de domínio, à observação
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in loco dos métodos de trabalho, dos procedimentos, dos processos intelectuais do aluno”. A
observação é fundamental para a efetivação dessa prática, tanto que o autor chega a sugerir a
substituição da expressão avaliação por observação formativa, alegando que a primeira está
quase sempre associada à mensuração, classificação e atribuição de dados quantificáveis, ao
passo que a segunda expressão implica em “construir uma representação realista das
aprendizagens, de suas condições, de suas modalidades, de seus mecanismos, de seus
resultados.” (PERRENOUD, 1990, p.104 – grifo do autor)
Contudo, é evidente sua preocupação em enfatizar mecanismos que proporcionem a
possibilidade de acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno, focando a
descrição e a análise. Para tanto há de se destacar o caráter individual da avaliação, aspecto
comum a Hoffmann. Embora Perrenoud (1999, p.165) reconheça que “não se aprende sozinho
e que certas competências são coletivas ou exigem, pelo menos, uma forma de cooperação”.
Para avançar na compreensão do conceito de avaliação formativa, é importante
retomar a intenção de compreender o que vem a ser regulação das aprendizagens, que na
definição do autor é “o conjunto das operações metacognitivas7 do sujeito e de suas interações
com o meio que modificam seus processos de aprendizagem no sentido de um objetivo
definido de domínio”. Acrescenta que, “[...] não há regulação sem referência a um estado
almejado ou a uma trajetória ótima” (PERRENOUD, 1999, p.90). Quando emprega a
expressão “estado almejado”, o autor lembra que a ação humana é capaz de modificar o
presente em função do que deseja para o futuro, desse modo é capaz de definir objetivos e
orientar sua conduta para alcançá-los. Além disso, é preciso destacar que o autor afirma, ainda
referindo-se às regulações, que elas devem estar condicionadas às referências, e que estas, por
sua vez, estão relacionadas às normas e finalidades e possuem agentes variantes, os quais
podem interferir tanto no “estado almejado”, como na chamada “trajetória ótima”. Sobre o
estado almejado, os agentes podem se concentrar sobre os objetivos pretendidos, voltados
para o indivíduo, sobre o seu querer e, por vezes, os obstáculos encontrados podem inibir seu
desejo de superação. Já os agentes que atuam sobre a otimização da trajetória estão voltados
para os aspectos circunstanciais que, embora possam sofrer interferência do indivíduo,
relacionam-se também aos aspectos externos a ele, como o ambiente e as interações.

7

Encontrou-se em Ribeiro o entendimento da expressão metacognição, que a sintetizou de duas formas, consideradas
essenciais: “conhecimento sobre o conhecimento (tomada de consciência dos processos e das competências necessárias para
a realização da tarefa) e controle ou auto-regulação (capacidade para avaliar a execução da tarefa e fazer correções quando
necessário - controle da atividade cognitiva, da responsabilidade dos processos executivos centrais que avaliam e orientam as
operações cognitivas)”. (RIBEIRO, 2003, p.110)
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Ao referir-se à otimização da trajetória, Perrenoud utiliza-se do sentido metafórico e
compara a astronáutica aos percursos da aprendizagem; respeitando sua complexidade, lembra
que não se têm disponíveis mapas completos ou mesmo teorias suficientemente capazes de
dar conta de elaborar rotas de aprendizagem precisas, sobretudo, porque não se tem claro
quem as define, se o aluno ou o professor, ou mesmo, se há um sujeito específico para fazêlas. O próprio objetivo também é questionado, visto que esse nem sempre é claro e estável,
bem como, dificilmente se tem apenas um a ser atingido por vez. Além de, segundo o autor,
ser tarefa complicada defini-lo, visto que, como já foi dito acima, não se sabe ao certo quem
os define e, portanto, o consenso para esse fim confronta-se com outros agentes, entre eles o
conforto, o poder e a segurança. Tudo isso, sem falar da dificuldade em demonstrar se o
objetivo foi alcançado, ou mesmo, se ficou próximo de ser atingido.
Reforçando, assim, a idéia de regulação, é possível, resumi-la através da distinção
estabelecida por Perrenoud, ao considerar o processo de aprendizagem ainda um “mistério” a
ser desvendado pelas teorias, ao passo que a regulação de seu processo é algo possível,
através da otimização de sua trajetória e do estado almejado. Estas regulações, por sua vez,
podem ser “parcialmente previstas, ou pelo menos autorizadas, pelo dispositivo didático”
(PERRENOUD 1999, p.91).
Após a tentativa de esclarecer a idéia de regulação da aprendizagem, é possível entrar
no terreno da avaliação, processos intrinsecamente ligados. Perrenoud chega a apresentar um
esquema que coloca dentro da regulação da aprendizagem os dispositivos didáticos que, por
sua vez, comportam a avaliação formativa. Dessa forma, inclui a didática como um
mecanismo de regulação que requer feedback constante, bem como, a correção dos erros
através de registros, previsões e alterações de metas, conforme o caso. Atento às variantes, o
professor precisa fazer interferências que permitam ao aluno percorrer sua trajetória e superar
a si próprio. No entanto, Perrenoud adverte para o fato de que tão importante quanto estar
alerta para a interação e a comunicação, o professor precisa estar atento aos momentos em que
é necessário o silêncio, a fim de que, o aluno possa reorganizar suas idéias e assimilar novos
conhecimentos. Para isso, o autor sugere a elaboração de um contrato didático onde sejam
explicitadas medidas que tornem a avaliação mais lúcida através de mecanismos que
privilegiam ações coerentes com as competências que se quer desenvolver.
Perrenoud (1999) salienta que a regulação transcorrida com esses cuidados deve ser
intensa e individualizada e não pode se limitar a um momento; trata-se de um componente
permanente da ação pedagógica, ou seja, do processo.
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A abordagem da individualização justifica-se sob o ponto de vista da diversidade, isto
é, não há classes homogêneas, portanto
defrontados com o mesmo ensino, os alunos não progridem no mesmo
ritmo e da mesma maneira. Caso se aplique uma avaliação formativa, cedo
ou tarde sobrevém um momento em que é preciso render-se à evidência:
nenhum ajuste global corresponde à medida da diversidade das
necessidades. A única resposta adequada é a de diferenciar o ensino.
(PERRENOUD, 1999, p.121 – grifos do autor)

Ao falar da diferenciação do ensino, Perrenoud deixa claro que a avaliação formativa
não se aplica apenas às pedagogias diferenciadas e ainda alerta para o fato de que, se assim
for vista, dificilmente encontrará seu espaço. Lembra ainda que mesmo em escolas
tradicionais, há sempre quem consiga “burlar” e aplicar à sua escala, práticas diferenciadas,
compondo com as restrições do sistema escolar. Assim, o autor propõe “considerar como
formativa toda prática de avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as
aprendizagens em curso, qualquer que seja o quadro e qualquer que seja a extensão concreta
da diferenciação do ensino” (PERRENOUD, 1999, 78 – grifos do autor). Aprender, então,
ganharia sentido, e estudar, ofício do aluno, não se restringiria a uma prática esporádica
limitada às vésperas das provas.

2.2.5 Hadji: avaliação formativa e comunicativa

Trazer Hadji logo depois de Perrenoud para tratar do mesmo tipo de avaliação, a
formativa, foi intencional, posto que cada um apresenta nuanças diferentes que somam a esta
produção.
Notadamente Perrenoud detém-se a explicar sobre a superação da lógica da excelência
para a lógica da regulação das aprendizagens ao passo que Hadji volta-se para a idéia da
utopia promissora e a subjetividade que permeia a prática avaliativa, destaca-se em especial
nesse contexto a comunicação como fator de negociação.
Hadji (2001) inicia a obra em estudo, tecendo críticas à avaliação formativa, isto é, ao
fato de esta, apesar de passados cerca de 40 anos da proposta original de Scriven, e almejada
por significativa parcela da comunidade educativa, ainda é tida apenas como modelo ideal,
porém pouco empregada. No entanto, reconhece a iniciativa e o esforço de muitos professores
para sua execução; além disso, também a considera a mais “inteligente”, pelo fato de poder
contribuir para a progressão dos alunos.
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Face ao panorama apresentado, Hadji (2001) declara a manutenção até os dias de hoje
da avaliação formativa, muito mais na condição de utopia que de realidade, levando em conta
a maioria dos professores que ao utilizá-la não a enxergam como processo de “aprendizagem
assistida”, expressão cunhada pelo autor, que visa ter na avaliação uma prática a serviço das
aprendizagens. Dessa forma, ele propõe compreender a avaliação formativa como uma
“utopia promissora”, visto que se propõe a analisá-la sob o ângulo das convicções, dos fatos e
das atividades envolvidas. Então apresenta como ponto de partida, a convicção dos
especialistas na área de que a avaliação formativa resulta do princípio de uma prática de
avaliar que deve tornar-se auxiliar de outra prática, que é aprender; portanto, a “avaliação em
um contexto de ensino tem o objetivo legítimo de contribuir para o êxito do ensino, isto é, para a
construção [dos] saberes e competências pelos alunos” (HADJI, 2001, p.15).

Daí surge o empenho do autor em propor a compreensão do conceito de avaliação
formativa, para então oferecer alguns elementos de ordem prática. Por isso apresenta a
distinção entre três tipos de avaliação: a prognóstica, a cumulativa e a formativa.
A avaliação prognóstica é aquela que permite ajustes entre o aprendiz e o programa de
estudos de maneira recíproca através do diagnóstico. Já a cumulativa é aquela que ocorre após
a “ação de formação8”, cuja função é fazer um “balanço das aquisições” (HADJI, 2001, p.19)
com vistas a oferecer a certificação; trata-se, portanto, do que Perrenoud (1999), denominou
de lógica da excelência, a qual tem sempre caráter terminal. E a avaliação formativa situa-se
no centro da ação de formação, pois sua função consiste em “contribuir para uma boa
regulação da atividade de ensino (ou de formação, no sentido amplo)” (HADJI, 2001, p.19).
Todavia, convém ressaltar a posição do autor ao considerar que toda avaliação que se
diga formativa ao se dar no contexto pedagógico é também cumulativa e prognóstica, uma vez
que o balanço das aquisições dos alunos, bem como o ajuste à condução do processo
ensino/aprendizagem, deve estar presente ao se pensar, na adequação entre conteúdo, as
formas de ensino e as características dos alunos, estas possíveis de serem identificadas através
da avaliação. Ao sintetizar a intenção do ato do avaliador nessa perspectiva, é exatamente
quando Hadji a classifica de modelo ideal ao pensar em colocar-se “útil em situação
pedagógica” (HADJI, 2001, p.20). Sendo fiel a esse ponto de vista, cita Perrenoud, ao
lembrar sua sugestão em substituir avaliação formativa por observação formativa. Corrobora
essa idéia salientando que é na informação que reside a essência da avaliação e a justifica,

8

Entende-se por ação de formação, o conjunto de intenções e práticas que orientam a construção/formação de
conhecimentos e competências e tem caráter amplo.
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dizendo: “a partir do momento que informa, ela é formativa, quer seja instrumentalizada ou
não, acidental ou deliberada, quantitativa ou qualitativa” (HADJI, 2001, p.20).
Hadji complementa seu posicionamento, dizendo que a avaliação não precisa seguir a
qualquer padrão metodológico para que seja formativa, basta que seus atores sejam
informados do processo educativo. Aliás, considera essa, outra característica desse tipo de
avaliação. É necessário que o professor tenha clareza sobre as informações obtidas, estas
precisam repercutir efeitos sobre seu trabalho e com isso regular sua ação, e o aluno, que
saberá de suas dificuldades, poderá vir a reconhecer e corrigir seus erros, isto sem falar da
“segurança” a ele proporcionada pelo fato de ser participado de como o processo se
desenvolve.
Tem-se outra característica importante da avaliação: a correção, que deverá permear
não apenas a atitude do aluno como a ação do professor, oferecendo a oportunidade de ajuste
ao trabalho pedagógico. Assim a “avaliação que não é seguida por uma modificação das
práticas do professor tem poucas chances de ser formativa!” (HADJI, 2001, p.21).
Decorrente desse raciocínio, obtém-se outra constatação: o fato de a avaliação
inscrever-se no centro da ação de formação permite-lhe que seja compreendida como
avaliação contínua, visto que decorre da “articulação entre a coleta de informações e ação
remediadora” (HADJI, 2001, p.21). Essa ação remediadora é gerada do resultado obtido pela
análise da situação, ou seja, pelas correções da trajetória do aluno e professor, em suas
respectivas ações de aprendizagem e ensino.
Hadji reitera a idéia de que a avaliação formativa corresponde ao modelo ideal e,
portanto utópica, justifica-se com a alegação de que “o modelo ideal não é diretamente
operatório. E é sem dúvida por isso [...], que a avaliação formativa sempre terá uma dimensão
utópica. Sua existência concreta jamais é assegurada” (HADJI, 2001, p.22).
Dessa forma, o autor afirma não se tratar de um modelo científico posto que
transcende a necessidade de descrição e explicação rigorosa de suas práticas, bem como não
possui regras técnicas diretamente aplicáveis. Indica se tratar de um modelo regulador, onde
se define o objetivo, mas não o caminho. Portanto, não causa estranheza o fato de Hadji
questionar a medida na forma costumeiramente vista e entendida na concepção de muitos
professores e também alunos, como aquela capaz de medir o desempenho do aluno. A
justificativa apontada por ele é que medir implica no ato de mensurar e para isso seria
necessário estabelecer uma unidade de medida-padrão a qual pudesse garantir a objetividade e
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fidedignidade do resultado e, apoiado nos estudos da Docimologia9·, denuncia o quão falível é
a tentativa de medir, quantificar, notar um desempenho. Isto porque tão vago quanto o objeto
(o exame), o instrumento de análise (o avaliador) é demasiadamente incerto, visto que nem o
objeto (embora permeado de cuidados técnicos) possa garantir a atribuição de um valor
notável padrão, nem mesmo o instrumento avaliador é capaz de despir-se do contexto social
onde está inserido e de impedir que os elementos subjetivos que lhe são inerentes possam
interferir em seu julgamento; daí ser possível que um mesmo exame ao ser submetido à
análise de mais de um avaliador possa receber valores distintos. Assim, declara ser “inútil
insistir em tornar a avaliação tão objetiva quanto uma medida” (HADJI,2001, p.32).
Hadji encontra em Weiss, algumas afirmativas que sustentam seu ponto de vista
acerca da avaliação como processo de comunicação, tais como: “a avaliação é primeiramente
‘problema de comunicação’”, ou ainda, “a avaliação é ‘uma interação, uma troca, uma
negociação entre um avaliador e um avaliado, sobre um objeto particular e um ambiente
social dado” (WEISS apud HADJI, 2001, p.34-35). A avaliação no contexto escolar encontra
na comunicação fundamental importância dado seu caráter informativo; isto é, o professoravaliador precisa deixar claro para os alunos, através de discurso acessível e que lhes faça
sentido, como suas expectativas podem vir a ser atendidas.
Nesse processo concentram-se diferentes etapas, dentre elas, a escolha dos dispositivos
de avaliação que valorizem a auto-regulação, a exposição do que se espera que o aluno atinja,
bem como fazê-lo perceber a meta a ser alcançada, além da definição de critérios, que chega a
distingui-los entre os de
realização, designados como “regras” a respeitar, procedimentos fixos e
característicos, conjuntos de atos concretos almejados [e de] êxito, [ao
fixarem] os limiares de aceitabilidade para os resultados das operações que
correspondem aos critérios de realização. Os limiares poderão ser
determinados considerando a pertinência do resultado [...] sua completude,
sua exatidão; sua originalidade [...]. (Hadji, 2001, p.88-89- grifo do autor).

Os quais favorecem o entendimento do aluno para o que se espera dele, bem como, o
julgamento do professor diante do confronto das expectativas e da situação real, este por sua
vez, terá maior chance de legitimidade frente à possibilidade da “leitura orientada” (HADJI,
2001, p.45), face a realidade.
Tais critérios passam a se caracterizar em “grade de interrogação para o objeto
avaliado” (HADJI, 2001, p.47), da qual se permite coletar os indícios ou indicadores que
basearão o julgamento, numa tentativa de redução do objeto avaliado a fim de construir-se o
9

De acordo com o sentido etimológico Docimologia “é a ciência (logos) dos exames, ou da medida por exame
(dokimê).” Hadji (2001, p.29).
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referente da avaliação. Portanto, ao se pensar nos indicadores é importante que se destaque
sua construção, ou seja, eles devem ser elaborados a partir dos critérios. Esse procedimento
garante, de certa forma, a objetividade esperada de um julgamento em que se declare o valor,
mediante a leitura oportunizada pela coleta obtida através deles, que por sua vez devem ter
por função representar a realidade associando à expectativa esperada, estima-se com isso
coerência nesse processo.
Outra etapa a ser destacada é a auto-avaliação, cuja proposta é que esteja relacionada à
questão da auto-regulação, e se vista sob este prisma, precisa ser entendida como aquela a ser
incentivada durante todo o processo como avaliação contínua e não somente ao final de um
período, como usualmente se costuma solicitar. Neste caso, a auto-avaliação assume caráter
de balanço e em nada poderá contribuir para a aprendizagem, ao contrário do que se pode
esperar quando ela é solicitada a fim de que o aluno explicite suas aprendizagens e
dificuldades.
Para encerrar o estudo sobre Hadji, convém observar sua sugestão de que se analise o
ato de avaliar como ato de comunicação, que no seu esquema clássico precisa encontrar no
feedback momento oportuno para garantir uma avaliação mais formativa, face a possibilidade
de fazer desse um momento em que o aluno expõe suas apreciações e questionamentos,
inclusive sobre as notas. Hadji chega a sugerir que se institucionalizem esses momentos de
troca a fim de se discutir sobre a avaliação do professor.
A exposição das concepções dos autores trazidos a este estudo gerou a necessidade de
sistematizá-las em quadros10, onde são apresentados os princípios que mais estiveram
presentes entre suas falas, ou que são concernentes aos eixos discutidos deste capítulo,
propiciando, inclusive, sua síntese. Convém destacar também, que os quadros objetivam
responder a primeira questão de estudo e a oferecer subsídios para responder a quarta questão
da pesquisa.

10

Hoffmann

Luckesi

Esteban

Perrenoud

Hadji

A avaliação
está a serviço
da construção
do
conhecimento
do aluno.
Toma a teoria
psicogenética

Subsidiar a
construção da
aprendizagem
bem-sucedida,
ou seja,
diagnóstica.
Lança mão de
alguns

A avaliação é um
processo
imbricado ao
processo de
ensinoaprendizagem,
estes precisam
estar pautados

Volta-se para a
avaliação
formativa e julga
que esta para
ocorrer precisa
contar com a
regulação das
aprendizagens

É vista como
processo de
aprendizagem
assistida e
utiliza a
comunicação
como fator de
negociação.

Apesar do caráter reducionista e simplificador que a organização em quadros pode denotar, a necessidade de
elaborá-los e apresentá-los advém da intenção de favorecer ao leitor, a compreensão das principais idéias dos
autores, além de buscar nesse tipo de organização, um caráter didático.
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de Piaget
como
referência.

princípios de
Piaget para
explicar
aprendizagem
ativa.

sobre uma prática
pedagógica
comprometida
com a inclusão,
com a
pluralidade, com
o respeito às
diferenças, com a
construção
coletiva.

vinculada a um
estado almejado,
que se institui no
percurso
estabelecido pelo
aluno rumo à
aprendizagem.

Visa contribuir
com a
progressão do
aluno.
Portanto, a
exemplo de
Hoffmann,
entende que
deve estar a
serviço da
aprendizagem.

Quadro 1 — Princípio levantado: A finalidade da avaliação
Observa-se que todos têm em comum a compreensão de que avaliação é processual e
que está comprometida com a efetivação da aprendizagem e não como uma “prestação de
contas”. Esteban apresenta um diferencial, pois entende que a aprendizagem é uma construção
coletiva. Os demais autores dedicam-se em analisar o processo de construção do
conhecimento de modo individual.
Hoffmann

Luckesi

Esteban

Observa,
registra,
acompanha e
compreende a
evolução do
aluno através da
utilização de
variadas e
sucessivas
atividades.

Atrelada ao
planejamento,
implica em
coleta, análise e
síntese dos
dados para
determinar
decisões e
ações
posteriores.

Põe o diálogo
no centro do
processo de
ensino e
aprendizagem,
Prática
dedicada à
inclusão e à
valorização dos
diversos saberes
e das diferentes
vozes.

Perrenoud

Deve ocorrer
durante toda a
ação
pedagógica, ou
seja, no
processo,
predominantem
ente pela
observação in
loco dos
métodos de
trabalho, dos
procedimentos,
dos processos
intelectuais do
aluno.
Quadro 2 — Princípio levantado: O processo avaliativo

Hadji
Prioriza a
observação
porque nela
reside a essência
da avaliação e
esta não precisa
seguir a padrões
metodológicos
para que seja
formativa, basta
que seus atores
sejam
informados do
processo a ser
desenvolvido.

Percebe-se que a observação é o ponto de partida mais usado entre as concepções e
deve ser acompanhada de registros e intervenções durante a caminhada do aprender. A
concepção de Esteban destaca o diálogo, valoriza a participação de todos e utiliza a avaliação
para investigar o andamento ao processo, enquanto Luckesi a vê como parte do planejamento
e a serviço do diagnóstico para tomadas de decisão.
Hoffmann

Luckesi

Esteban

Perrenoud

Hadji

Diretamente

É o ponto de

Visto como

Análise crítica

Acontece no
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relacionado à
reestruturação
do planejamento
de modo a
oferecer
estratégias que
possam
estimular o
aluno a superar
suas
dificuldades.

partida para a
compreensão do
estágio de
aprendizagem
em que se
encontra o
aluno, visando à
tomada de
decisões que
possam
promover sua
progressão.

prática de
investigação ao
indagar sobre o
que pode ainda o
aluno aprender.

da prática a
partir da
resolução de
problemas, onde
é possível
observar os
obstáculos
vividos,
suplantados ou
não, a fim de se
proceder a uma
avaliação de
competências.

contexto
pedagógico, uma
vez que o ajuste
à condução do
processo
ensino/aprendiza
gem,deve estar
presente ao se
pensar na
adequação entre:
conteúdo,
formas de ensino
e as
características
dos alunos.

Quadro 3 — Princípio levantado: O diagnóstico
Todos os autores citados adotam a avaliação na perspectiva diagnóstica a fim de
definir quais procedimentos e atitudes deverão ser tomados; a particularidade fica com
Luckesi que a concebe como ponto de partida enquanto os demais utilizam-na durante todo o
processo com o propósito de reestruturar o trabalho pedagógico de modo a garantir a
aprendizagem.
Hoffmann

Luckesi

Esteban

Perrenoud

Hadji

Considera os
Não
Critica as
Entende que
essa é uma
indicadores
desconsidera a
práticas
lógica a ser
elaborados a
verificação ou
avaliativas
pautadas na
superada, pois partir de critérios.
aferição do
Esse
seleção,
visa atribuir
aproveitamento
do aluno, chega classificação e
valor a
procedimento
a definir um
hierarquização
resultados
garante, de certa
forma, a
finais ou
padrão mínimo
dos saberes,
que fazem das certificações, os
objetividade
de conduta;
contudo, é a
relações que
quais não
esperada no
deveriam ser
garantem que a
julgamento que
partir dessa
aprendizagem
confronta as
coleta que se dá
dialógicas,
tratamento à
antagônicas.
ocorreu.
expectativas à
situação real.
situação.
Quadro 4 — Princípio levantado: Medida/exame

Propõe que se
transformem os
registros de
avaliação em
anotações
significativas
sobre o
acompanhamen
to dos alunos
em seu
processo de
construção de
conhecimento.

A avaliação é criticada pelos autores quando vista na perspectiva da conclusão, da
aferição, da medida, da quantificação do aproveitamento do aluno e como elemento de
exclusão; sendo que, enquanto alguns deles enfatizam este último aspecto, outros só o
mencionam implicitamente. Também se diferenciam quando chegam a pensar em estratégias
que possam converter dados quantitativos em análises qualitativas, visando atingir uma certa
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objetividade ao processo ou mesmo reconhecendo a necessidade de atender ao sistema
educacional, como observa-se em Hadji e Luckesi.
Hoffmann

Luckesi

Esteban

Perrenoud

Implica em
Chama de
Não houve
A auto-avaliação
pensar sobre o
avaliação
identificação
faz parte da
aprender ou
participativa e
desse
avaliação através
resolver uma dada a coloca como
princípio.
da regulação da
parte da
aprendizagem
situação,
descrevendo
avaliação
diagnóstica,
natural e
espontaneamente onde professor
que estratégias
e aluno
discutem o
foram utilizadas.
Deve ocorrer a
estado de
qualquer
aprendizagem
momento do
que atingiram.
processo.
Quadro 5 — Princípio levantado: A auto-avaliação

Hadji
Entendida como
aquela a ser
incentivada por
todo o processo,
como avaliação
contínua, a fim
de que o aluno
explicite suas
aprendizagens e
dificuldades.

À exceção de Esteban, todos abordam a auto-avaliação como componente necessário
ao processo avaliativo, pois leva o aluno a refletir sobre suas construções e as que ainda
precisam ser efetuadas. Em Esteban, não é anunciada dessa forma, talvez por concentrar-se no
público infantil, daí essa tarefa poder representar algum impedimento; no entanto, como está
calcada no diálogo e em uma prática investigativa, se supõem que toma a “escuta sensível”
para encontrar indícios necessários à compreensão das construções do aluno, atribuindo à
ação docente a reflexão sobre elas.
Hoffmann

Luckesi

Esteban

Perrenoud

Hadji

Como prima
Estabelece-se
Refere-se ao
O equilíbrio
processo
entre o
pela regulação entre o professor
ensinoindividual e o
das
e o aluno,
aprendizagem coletivo valoriza aprendizagens e
através da
esta ocorre em
avaliação
como relação
a
bilateral. Não
articulação dos
cada indivíduo
negociada. Não
fragmentos e
de modo
há menção a
menciona a
dos diferentes
diferente, a
construções
co-criação e a
colaboração
pontos de vista
avaliação
coletivas.
assume caráter
entre pares
com que,
individual.
(não entre
peculiarmente,
alunos),
cada um
portanto, se
constrói seu
conhecimento.
supõem que
esta se limite
ao processo
individual.
Quadro 6 — Princípio levantado: O caráter coletivo e/ou individual

Embora
incentive as
práticas de
atividades em
grupo a fim de
favorecer as
múltiplas
possibilidades
de expressão dos
alunos,
considera que a
avaliação deva
se dar
individualmente.
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Somente Esteban, por estar embasada na teoria sócio-interacionista, contempla a
possibilidade de avaliação coletiva, por entender que a aprendizagem também ocorre
coletivamente. Alguns autores chegam até a reconhecer o valor das atividades coletivas, no
entanto, como se pautam pela compreensão de que a aprendizagem seja uma construção
individual, investem nessa abordagem.

Hoffmann

Luckesi

Esteban

As tarefas são
essenciais para a
observação das
hipóteses
construídas
pelos alunos ao
longo do
processo.
Sugere muitas e
diversificadas
tarefas.

Cita exercícios

Valoriza o
emprego de
diversas
estratégias a fim
de que se possa
promover a
construção do
conhecimento,
através da
utilização de
várias
linguagens

Perrenoud

Hadji

Chama a atenção Configura-se em
para o fato de
situação
desencadeadora
ser comum
haver confusão
capaz de
entre
mobilizar os
recursos
aprendizagem e
atividade, uma
cognitivos,
vez que a
energéticos e
regulação ocorre
afetivos do
aprendiz
de maneira mais
interativa sobre
a atividade,
lembra que nem
toda atividade
gera
automaticamente
aprendizagem.

Quadro 7 — Princípio levantado: A tarefa
Falar de avaliação processual, mediadora, formativa, inclusiva ou diagnóstica, implica
em pensar necessariamente nas tarefas a serem realizadas pelos alunos, pois é por meio delas
que o aluno tem a oportunidade de construir seu conhecimento, visto que elas se traduzem na
própria situação de aprendizagem, embora Perrenoud apresente um ponto de vista peculiar.

Hoffmann

Luckesi

Precisa ser:
É indicador de
analisado,
que ainda não se
refletido e
chegou à
investigado.
solução
Requer olhar
necessária, bem
epistemológico como um modo
do professor a
de demonstrar
fim de
como não se
encontrar a
resolveu uma
origem do
dada situação.
erro, para
Deve funcionar

Esteban

Perrenoud

Hadji

O erro, muitas
vezes mais que
o acerto, servirá
de pista para se
descobrir o que
o aluno ainda
precisa saber,
levando em
conta que este
assinala trilhas
não percebidas,

É corrigido
através de
registros,
previsões e
alterações de
metas, conforme
o caso. O
professor faz
interferências
que permitam ao
aluno percorrer

O aluno, ao
saber de suas
dificuldades
pode vir a
reconhecer e
corrigir seus
erros, isto sem
falar da
“segurança”
proporcionada
pelo fato de ter
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então,
estabelecer
outro percurso.

como
“trampolim”
para novo salto.

que devem ser
consideradas e
exploradas.

sua trajetória,
superando-se.

sido participado
sobre como o
processo
desenvolveria.

Quadro 8 — Princípio levantado: Sobre o erro
Todas as concepções compreendem o erro como elemento natural ao processo de
construção da aprendizagem e, além de chamarem a atenção para o fato de não superá-lo
através da punição, reconhecem nessa situação a oportunidade para estabelecimento de outras
construções.

Hadji é o único que atribui tal tarefa ao aluno ao passo que os demais

consideram-na papel do professor.
Hoffmann

Luckesi

Esteban

Perrenoud

Hadji

Não menciona
Sugere um
Não trata dessa Entende que o
Ao se colocar
abordagem,
processo de
no campo do
de modo direto momento em que
o aluno expõe
mas sugere ao ensino também diálogo, estando a importância de
professor o
precisa ser
aberto ao outro, o aluno proceder suas apreciações
à avaliação
e
exercício da
discutido uma o professor pode
questionamentos
docente, mas
ação-reflexãovez que é
refletir sobre o
inclusive sobre
que seu aluno
preconiza a
ação sobre sua articulado com a
reflexão do
as notas
diz sobre a
prática.
aprendizagem,
professor sobre
recebidas.
através da
avaliação que
ele (o professor)
sua obra, ou
Esses momentos
avaliação
seja, se autovisam discutir
havia feito.
participativa.
sobre a avaliação
avaliar.
do professor.
Quadro 9 — Princípio levantado: A avaliação do docente
Pelo fato de os autores compreenderem a avaliação como um processo e neste estar
incluído o professor como ator importante em seu desencadeamento, alguns deles, como
Luckesi, Hadji e Esteban, viram a necessidade de os professores terem retorno de seu trabalho
sob a forma de avaliação de sua prática avaliativa, enquanto Hoffmann e Perrenoud destacam
a importância de o professor refletir sobre sua ação se auto-avaliando.
Hoffmann

Luckesi

Esteban

O processo
Ao referir-se à
A negociação é
avaliativo deve avaliação como um ato dialógico
desencadear
que contribui
ato amoroso, diz
dinâmicas que
que a troca
para a
envolvam
dialógica pode consolidação da
professor e
reorientar a
perspectiva de
aluno em
aprendizagem a avaliação como
diálogo.
partir do
prática de
diagnóstico.
investigação .
Quadro 10 — Princípio levantado: A negociação

Perrenoud

Hadji

Considera a
negociação uma
modalidade
legítima de
trabalho e
sugere a
elaboração de
um contrato
didático.

Utiliza a
comunicação
como fator de
negociação.
A avaliação é
uma interação,
uma troca, uma
negociação entre
o avaliador e o
avaliado.
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Nesse princípio, buscou-se verificar a convergência entre as concepções trazidas a
este trabalho e a atual geração da avaliação de aprendizagem, destacada no capítulo 1 (a
quarta geração, que vê a avaliação como um processo interativo e negociado entre suas partes:
professor/aluno), no que diz respeito à negociação a fim de observar se tais concepções
podem, de fato, ser inseridas na mesma.
Embora a palavra negociação não apareça em todas as concepções, pode-se inferir sua
presença/implicação, posto que privilegiam o diálogo e a mudança de estratégias, se for o
caso, estipulando-se assim uma negociação.
Hoffmann

Luckesi

Esteban

Apesar de
salientar a
importância da
relação
interativa entre
professor e
alunos e entre
alunos e alunos,
através de
tarefas em
grupo, chama
atenção para o
respeito ao
silêncio (ao
direito de
alguém
envolvido não
se manifestar).
Quadro 11 — Princípio levantado: A interatividade

O professor
observa,
interfere e
registra como
os alunos
defendem seus
pontos de vista,
constroem e
apresentam
argumentos
para essa
defesa; como
respeitam,
acolhem ou
não a opinião
alheia.

Detém em
relatar a ação
docente sobre a
avaliação do
aluno. Não
menciona
atividades
coletivas ou
construções
colaborativas.

A aula se
configura em
espaço de
encontro e, por
vezes, conflito,
marcado pelas
variadas
experiências,
culturas, visões,
relações sociais,
que a tornam um
espaço
polissêmico.

Perrenoud

Hadji
Associa a
avaliação à
comunicação;
no entanto,
concentra-se
sobre a relação
professor e
aluno, não
incluindo outros
participantes ao
processo.

Como se pode ver, Hoffmann e Perrenoud, embora se concentrem no ato de avaliar
individualmente, reconhecem a importância da relação interativa para as construções
individuais. Hadji, apesar de salientar que a avaliação está associada à comunicação, parece
entender esta última em sua definição clássica que define a presença do emissor, do receptor e
da mensagem, posto que ignora a participação de outros atores e não comenta sobre as
construções coletivas. Luckesi, embora se refira a uma avaliação participativa e dialógica,
restringe-se à relação do professor com o aluno e não entre seus pares. A única concepção
que, além de valorizar e estimular as diferentes vozes, considera a sala de aula um espaço
importante para o exercício de construções coletivas é a de Esteban, que apresenta a
interatividade como elemento determinante para a aprendizagem, logo, também, para a
avaliação.
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Os quadros aqui apresentados serão revisitados no capítulo 3 ao se estabelecer a
triangulação entre os resultados do campo e os autores utilizados.

2.2.6

Avaliação da aprendizagem na educação online

A intenção ao trazer algumas idéias extraídas dos textos publicados na obra
“Avaliação da aprendizagem em educação online”, organizada por Silva e Santos, publicada
em 2006, foi demonstrar que os autores ao discutirem a avaliação da aprendizagem em cursos
online estavam em sintonia com concepções mais recentes, oriundas da educação presencial.
Assim em Kenski, Oliveira e Clementino (2006), observou-se que através da
experiência de uma disciplina oferecida na modalidade semipresencial, em caráter
experimental, de nome “Ensinando em Ambientes Virtuais I”, foi possível tomá-la como
exemplo de “prática de avaliação processual e contínua” (KENSKI et al., 2006, p.83). Os
autores debruçaram-se sobre a análise das aulas online e concentraram-se em duas
ferramentas (assim chamadas pelos autores), fórum e chat, a fim de registrar como
aprendizagem e avaliação caminharam concomitantemente à medida em que os alunos
participaram das discussões ali propostas, uma vez que ocuparam-se em realizar leituras mais
detidas e a empregar outras fontes para incrementar as construções pessoais e coletivas.
Segundo as autoras Nunes e Vilarinho (2006), a avaliação online precisa buscar novas
práticas que atendam a sua especificidade, privilegiando a autonomia e a criticidade como
processos de aprendizagem. Para isso salientam a importância de uma perspectiva dialógica e
colaborativa, para se alcançar a quarta geração de avaliação, denominada na síntese de Firme
(1994) sobre Guba e Lincoln, como de negociação.
Após realizar levantamento bibliográfico a respeito da avaliação da aprendizagem
online, Sardelich constata ênfase nos aspectos instrucionais e homogeneizadores em que se
destaca a noção encontrada como “verificação do domínio de conteúdos” em detrimento do
processo da “prática de investigação”, prática esta que a autora, toma como pista para
aprender a avaliar na web (SARDELICH, 2006, p.217), tal como abordado em Esteban,
Luckesi, Hoffmann, anteriormente.
Santos, toma a avaliação formativa sob a luz de Perrenoud, por considerá-la estratégia
de aprendizagem, visto que enquanto processo esta precisa ser organizada em etapas, para isso
salienta que “em educação online é importante garantir tanto atividades individuais quanto
colaborativas e cooperativas” (SANTOS, 2006a, p.317), possibilitando diversas vivências
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àqueles que participam da mesma, a quem chama de sujeitos. Estes, por sua vez, tornam-se
responsáveis por seus respectivos processos de construção do conhecimento, tal como
valorizam Nunes e Vilarinho.
Ao concluir a apresentação desse eixo, é possível observar que com pequenos pontos
divergentes, todos os autores assumem como fio condutor uma prática avaliativa que tem
como premissa a aprendizagem. A princípio tal constatação poderia parecer óbvia se não
fosse o fato de, na maioria das vezes, a avaliação ainda representar um fim em si mesma,
distanciando-se de seu principal alvo, o processo de aprendizagem. Seguindo este ponto de
vista, os educadores citados se ocupam em destacar a avaliação como processo de/para a
aprendizagem, onde o aluno é responsável e co-criador, onde a interatividade entre os
participantes servirá para a implementação da negociação desse processo, bem como condição
para a construção do conhecimento de modo individual e/ou coletivo.
É importante frisar que apesar de nos encontrarmos fortemente influenciados pela
quarta geração de avaliação da aprendizagem, como menciona Firme (1994), a literatura atual,
no entanto, não ignora o convívio dessa tendência com as anteriores. Esteban (2002b) lembra
que em algumas situações estas são resgatadas e reforçadas pelas políticas públicas, através de
práticas classificatórias advindas de programas e exames, como o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE) que, apoiados nos conteúdos listados nos Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs e nas demais Diretrizes Curriculares que orientam a educação, inclusive o superior,
determinam/enfatizam a padronização sobre a diferença, em nome da qualidade de ensino.
Contudo, é necessário informar que os próprios PCNs apresentam uma proposta de avaliação
para além dessa visão tradicional.

2.3 ESPECIFICIDADES DA EDUCAÇÃO ONLINE

Busca-se, neste terceiro eixo, tratar das especificidades da educação online, abordando
aspectos técnicos, organizacionais e pedagógicos (práticas pedagógicas, ação docente e
discente); além de identificar suas dificuldades, entraves ou necessidades, bem como, suas
potencialidades, vantagens e contribuições ao processo ensino/aprendizagem.
A questão tecnológica concentra-se sobre a plataforma em que o AVA “roda”, isto é,
está instalado e funciona, que deve disponibilizar o maior número possível de interfaces11 que
11

A expressão interface compreende aqui a mais simples definição considerada por Johnson (2001, p. 17): “se
refere a softwares que dão forma à interação entre usuário e computador [e também usuário e usuário na
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favoreçam a troca entre pessoas e conteúdos, de modo a não se constituir em limitação
tecnológica, que poderia culminar em “desculpa” para a não realização de alguma tarefa.
Vale esclarecer que a opção pela expressão interface em detrimento de ferramenta,
usual entre os tecnólogos, se atribui ao fato da primeira contemplar o aspecto relacional entre
pessoas e entre conteúdos, ao passo que a ferramenta é entendida como instrumento (também
importante), mas que, no entanto, tem como função exclusiva auxiliar o trabalho, atendendo
aos comandos de quem o orienta.
Sendo assim, as interfaces potencializam a realização de atividades que se quer
interativas de modo a permitir que o objetivo comum seja alcançado, ainda que não
participando de forma síncrona e/ou distanciados fisicamente.
É importante destacar que os AVA também devem privilegiar espaços de encontro
virtual; no entanto, eles devem ser pensados sob a perspectiva de quem se predispõe a realizar
um curso online, quando a flexibilidade de uso do tempo é essencial, pois certamente esta é
uma das condições primeiras de quem opta por tal modalidade.
Ao refletir sobre as limitações da educação online, se faz necessário pensar nas vias de
acesso, na velocidade de conexão, bem como nos equipamentos e softwares utilizados; uma
vez que tais circunstâncias serão determinantes para garantir parte do sucesso do curso
(referente àquela que depende exclusivamente da tecnologia requerida), considerando que a
outra parte, fica por conta da efetivação da aprendizagem que se quer alvo, do aluno, do
professor e do curso.
O desafio imputado ao professor através da cibercultura independe de sua sala de aula,
ou seja, não importa se presencial ou online; importa que a ele se requisita a superação do
modelo da transmissão, lógica que perde sentido a partir da liberação do pólo de emissão,
característica determinante da cibercultura que logo pode ser traduzida pela prática
comunicacional interativa. Esse desafio, sem dúvida é um dos primeiros e mais difíceis a
serem atingidos, uma vez que implica no rompimento de um modelo cristalizado de ensino,
que se mantém através de séculos. Moran justifica que
os professores aprenderam como alunos a relacionar-se com o modelo
convencional de ensinar-aprender [...] o papel principal que os professores
assumem ainda é o de responsável por uma determinada área do
conhecimento, e insistem em utilizar predominantemente métodos
expositivos com alguma (pouca) interação. (MORAN, 2006, p. 46)

perspectiva do “todos para todos”]. A interface atua como uma espécie de tradutor, mediando entre as duas
partes, tornando uma sensível para a outra”
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É possível acrescentar que tal prática reforça-se pelo fato de muitos professores não
serem autores de seu próprio trabalho. Por não terem “autonomia de vôo”, muitos ainda se
posicionam como meros porta-vozes, seja do autor do livro didático, seja do currículo
prescrito, isentando-se e, por vezes, ignorando que são autores de seu trabalho. Isto permite
pensar em outra lógica, a da reprodução-transmissão, onde a transmissão ocorre porque a
reprodução seja talvez a única condição do professor, o que pode explicar a sua
desvalorização. A reprodução talvez seja explicitada pela “divisão técnica do trabalho
docente”, expressão que Ferreira (2002, p.40) toma emprestada de Novaes, explicando que tal
divisão técnica consiste na divisão intelectual do trabalho, de modo que o docente reduz-se a
executor e não a mentor intelectual de sua práxis.
O mesmo risco a educação online corre ao perpetuar práticas comuns à educação
presencial, de modo a manter o exercício da reprodução e a divisão do trabalho docente, como
Santos exemplifica ao apresentar uma separação de papéis do professor comumente
encontrada nos cursos a distância:
Professor/autor – elabora conteúdos para materiais didáticos de EAD;
Professor/instrutor – ministra aulas complementares ao material didático,
síncrona ou assincronamente, intermediadas por tecnologias (chats, fóruns,
videoconferência, televisão, etc) ou presencialmente;
Professor/tutor – auxilia os autores e instrutores e, principalmente aos
alunos, a serem bem-sucedidos no processo de ensino/aprendizagem. Não
tem permissão para modificar os conteúdos e linhas pedagógicas propostas
pelos autores coordenadores do curso. (SANTOS, 2006b, p.219)

Considerando e criticando tal perspectiva, Silva (2006a) faz um relato de sua
experiência ao “criar e professorar um curso online”, em que teve a oportunidade de participar
do planejamento e condução do mesmo. Empregou, então, como fundamentos da
aprendizagem online, a cibercultura, a interatividade e o hipertexto, os quais também se
configuraram em elementos essenciais para a composição dos conteúdos. Nesse momento
contou com a parceria de um web-roteirista, e juntos compuseram a estrutura do curso, em
que se previram e incluíram as propostas de trabalho, bem como toda “arquitetura” das aulas,
através das interfaces disponíveis no AVA, além dos links estabelecidos.
O exercício da criatividade na prática docente (presencial ou online) pode representar
o atendimento dessas novas demandas sociais, porque
O professor que busca a interatividade com seus alunos propõe o
conhecimento, não o transmite. Em sala de aula é mais que instrutor,
treinador, parceiro, conselheiro, guia, facilitador, colaborador. É formulador
de problemas, provocador de situações, arquiteto de percursos, mobilizador
das inteligências múltiplas e coletivas na experiência do conhecimento.
Disponilbiliza estados potenciais do conhecimento de modo que o aluno
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experimente a criação do conhecimento quando participe, interfira,
modifique. (SILVA, 2003b, p. 269)

Contudo, é o gerenciamento desses elementos articulados entre si e entre os
participantes que determinará uma prática diferenciada, interativa, pois o simples fato de se
ter alterado a mídia, empregando uma tecnologia cheia de possibilidades, não é suficiente para
garantir que o formato da transmissão tenha se transformado.
Se a tarefa do professor requer transformações sobre sua ação e antes disso, reflexão
sobre ela a fim de que se efetivem como atitude, como postura profissional, o aluno também é
convidado a rever seu papel; tendo em vista que a passividade e a receptividade refletem o
comportamento desejado no modelo de transmissão em que a reprodução pode ser traduzida
em resultado de aprendizagem. Portanto, é possível concluir que por muito tempo tal prática
repercutiu o sucesso e a perpetuação do modelo de comunicação de massa homogeneizador.
Hoje não cabe mais privilegiar essa atitude. Ao se preconizar o modelo comunicacional
interativo, o que se deseja e se incentiva no aluno é uma participação ativa durante o processo
de aprendizagem, de modo a fazer com que ele se compreenda como responsável por sua
construção.
Alguns pesquisadores, como Varella et al (2002), Behrens (1999), e Behar[200_],
apontam para a construção de um novo paradigma que vem emergindo desse contexto sóciocultural. Sendo esta uma preocupação recorrente, faz com que algumas iniciativas sejam
tomadas, destacando-se dentre elas uma perspectiva bastante interessante para a educação
online: a aprendizagem colaborativa, que, embora não tenha história recente, parece ter
encontrado nos recursos computacionais e no mundo virtual, um excelente “habitat” para seu
pleno desenvolvimento.
A aprendizagem colaborativa, segundo Irala e Torres (2004), tem seus primeiros
registros datados no séc. XVIII, quando um professor de lógica e filosofia da Universidade de
Glasgow, chamado George Jardine, entre os anos de 1774 e 1826, lançou mão de técnicas de
composição de textos em colaboração através de trabalhos em grupo.
No Brasil, ainda segundo Irala e Torres (2004), na década de 30, já no séc. XX, o
movimento escolanovista contou com Anísio Teixeira que, inspirado em Dewey, tornou-se
um de seus maiores representantes, e qual buscou destacar a figura do aluno e suas
necessidades, enfatizando sua participação na ação educativa. Para isso, trabalhos em grupo e
o estímulo ao exercício da criatividade, colocavam em xeque a pedagogia tradicional.
Irala e Torres (2004), também são responsáveis pela tradução de Panitz apresentada a
seguir
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Aprendizagem Colaborativa sugere uma maneira de lidar com as pessoas
que respeita e destaca as habilidades e contribuições individuais de cada
membro do grupo. Existe um compartilhamento de autoridade e a aceitação
de responsabilidades entre os membros do grupo, nas ações do grupo.
(PANITZ, 1996, apud IRALA e TORRES, 2004)

Logo, é possível concluir que a aprendizagem colaborativa tem como premissa a
interatividade, uma vez que se pauta na realização de atividades em grupo com objetivos
comuns, o que implica na co-criação. No entanto, é importante registrar o que o coordenador
da linha de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias e professor do Programa do
Mestrado em Educação PUC-PR, Paulo Roberto Alcântara e outros três autores escreveram a
respeito:
a aprendizagem colaborativa em ambientes online pode também apresentar
alguns problemas. Nem todas as tentativas de se aprender colaborativamente
serão bem sucedidas e os objetivos nem sempre serão alcançados, já que sob
certas circunstâncias, poderá levar à perda do processo, falta de iniciativa,
mal-entendidos, conflitos entre outros (ALCÂNTARA et al, 2005, p.5).

Além de lembrar que
nem sempre atividade em grupo enfoca a aprendizagem colaborativa e
compartilhada. Na maioria das vezes, o trabalho em grupo tanto no ensino
presencial como no ensino online, torna-se apenas uma distribuição de
tarefas fragmentadas entre os colegas, cabendo a cada um fazer apenas uma
parte. (ALCÂNTARA et al, 2005, p.4)

Deve residir aí a intervenção do professor que, atento, precisará criar estratégias
problematizadoras, capazes de mobilizar o grupo para a necessidade do trabalho em equipe.
Sendo lógico deduzir, mais uma vez, que será a ação humana (no caso, a ação docente)
sobre a tecnologia empregada que determinará seu pleno aproveitamento; bem como as
decisões requeridas quando elas (as tecnologias) surgirem como entraves, o que é uma
situação comum quando se opera com sistemas computacionais.
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3. O PROCESSO E AS INTERPRETAÇÕES

Como anunciado na metodologia, neste capítulo dividido em três seções serão
descritos simultaneamente o contexto da pesquisa e as suas respectivas análises, que se deram
em processo interativo com a coleta de dados, pois, conforme Bogdan e Biklen (1994, p.49)
os pesquisadores qualitativos “interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos
resultados ou produtos”.

3.1 O CONTEXTO DO ESTUDO

Ao descrever o contexto, objetiva-se responder à segunda questão de estudo e procurase apresentar o campo investigado através dos dados obtidos nas telas do site da instituição
que ofereceu o curso e do AVA, as quais forneciam as orientações prévias para a realização
do mesmo, configurando-se em textos projetivos da ação, bem como, em alguns exemplos de
falas dos participantes que, nesse caso, são textos performativos, tal como a classificação
apresentada em Sarmento (2003).

3.1.1 O que é o curso

A pesquisa foi desenvolvida em uma instituição de educação profissional que oferece
cursos desde a Formação Inicial até a Educação Superior. No caso do curso em questão tratase de extensão universitária certificada por meio de seu Centro Universitário. Infelizmente
não se obteve autorização para divulgar o nome da instituição, bem como do curso
investigado. O que reforça a sua credibilidade é o fato de o mesmo estar sendo ofertado
novamente. Já que não se pode tornar público o nome da instituição em que foi realizado, a
partir deste capítulo ele será nomeado de Curso (maiúsculo) com a finalidade de torná-lo
particular, específico.
O Curso, segundo as informações divulgadas no site da instituição, visou ter como
público alvo educadores (embora não fosse uma exigência) a fim de discutir os conceitos que
fundamentam o desenvolvimento de Cursos interativos e participativos. Conforme já dito,
possuiu nível de extensão universitária, cuja carga horária totalizou 50 horas, tendo sido
realizado no período compreendido entre 20 de setembro e 29 de novembro de 2006. Esta foi
sua primeira edição, ministrada totalmente a distância na modalidade online.
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No que diz respeito aos pré-requisitos apresentados no site para a realização do
mesmo, observou-se a condição dos participantes e a configuração mínima do computador a
fim de que fosse garantido o acesso pleno à plataforma.
Assim, quanto aos participantes, exigiu-se que estes fossem graduados ou graduandos
e tivessem endereço eletrônico (e-mail), além de disponibilidade de aproximadamente 50
minutos diários para estudo; tempo que, no desenvolver do Curso, mostrou-se insuficiente
diante do volume de leitura decorrente das discussões estabelecidas nos fóruns e da
complexidade que os mesmos assumiram.
No que tange ao uso do equipamento, se fez necessário que este possuísse: conexão à
Internet com velocidade mínima de 56 K; mínimo de 64 Mb de memória Ram; Windows 98,
2000 ou XP; CD Rom (leitor de CD), não foi necessário; Internet Explorer 6 (mínimo); Plugin dos aplicativos: Flash Player e Windows Media Player; placa de som; caixa de som ou fone
de ouvido e microfone para o caso de conferências de áudio (que não ocorreram).
Ainda de acordo com as informações preliminares divulgadas no site, o método do
Curso privilegiou a vivência em espaços virtuais de aprendizagem, como salas de bate-papo e
fóruns de discussões, nos quais os participantes puderam aprender por meio de atividades
interativas com o tutor e com os demais colegas. Os alunos foram avaliados por sua
participação nos fóruns e pela realização dos trabalhos solicitados.
Sobre a avaliação, é importante salientar que além dessa informação oferecida no site
como forma de divulgação do Curso, existiram, no interior do AVA, outras que pouco mais
detalharam.
A seguir o site divulgou o valor do Curso e suas formas de pagamento, foram listados
os documentos necessários para a efetivação da matrícula: a cópia do RG, do CPF, certificado
de conclusão do Curso superior, além da cópia autenticada do diploma, ou comprovante de
matrícula em 2006.
O programa do Curso foi discriminado no site pelas seguintes unidades:
Unidade 1
• Modificação da comunicação em sala de aula presencial e online;
• Interatividade: modalidade comunicacional emergente nas esferas tecnológica,
mercadológica e social;
• Mudança de paradigmas em educação: da transmissão à interação;
• A educação presencial e a distância em sintonia com a construção da cidadania em nosso
tempo;
Unidade 2
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• Introdução ao conceito: participação e intervenção;
• Bidirecionalidade e hibridação;
Unidade 3
• Permutabilidade e potencialidade, infoexclusão e analfabetismo digital;
• Interações sob o prisma das teorias educacionais: construtivismo e interacionismo;
• Promover interatividade: o designer de software e a participação livre e plural;
Os objetivos também foram anunciados:
• Refletir sobre a modificação da comunicação em sala de aula presencial e a distância na
sociedade da informação;
• Entender a importância da interatividade nos processos de ensino-aprendizagem à distância
e presenciai, bem como no meio social, tecnológico e mercadológico;
• Compreender a mudança de paradigma sobre o papel do professor/tutor em sala de aula
presencial ou a distância
• Analisar situações conflitantes em espaços de comunicação;
• Entender o funcionamento e as possibilidades do trabalho colaborativo em Cursos a
distância e presencial.
O interessado em participar deveria acionar outro passo indicado no site, onde se teve
acesso ao contrato com inúmeras cláusulas.

3.1.2 Sobre o ambiente virtual de aprendizagem (AVA)

O AVA do Curso contou com duas plataformas para seu desenvolvimento, havendo o
predomínio da plataforma Blackboard, onde através dela era possível o acesso a todas as
informações necessárias, bem como a todas as interfaces empregadas no Curso. A plataforma
Breeze também era acessada a partir da Blackboard para apenas algumas funções como
descritas a seguir.

3.1.1.1 As Plataformas Blackboard e Breeze

Uma vez matriculado, o participante recebeu login e senha com os quais teve acesso à
plataforma do Curso, como dito anteriormente, a plataforma predominantemente utilizada foi
a Blackboard; utilizou-se também a Breeze quando se lançava mão da interface chat. O acesso
a esta se dava através de link dentro da Blackboard, com login que o próprio participante
cadastrava e que deveria ser diferente do de acesso ao Curso. Os articulates, que ainda serão
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descritos também eram exibidos na Breeze, a partir da Blackboard, neste caso dispensava-se
login, bastava clicar sobre o link que a apresentação era aberta.
Ao entrar na sala de aula virtual, o aluno visualizava a página inicial do Curso
contendo avisos do professor/tutor e da equipe técnico-pedagógica. Conforme o
desenvolvimento do Curso, o referido espaço foi utilizado pelo professor/tutor para registrar
sua memória à medida que as semanas passavam. Convém detalhar que todas as telas
contaram com um layout padrão dividido através de uma coluna do lado esquerdo onde
constava o menu de opções e, ao centro ficava o conteúdo, que podia ser acionado a partir da
escolha feita.
Eis as opções do menu:
1.

Primeiros passos — Explicava como navegar no ambiente do Curso e era

subdividido em:


Pré-requisitos — Descrevia os requisitos necessários ao aluno, bem como
equipamentos e aplicativos precisos;



Estrutura e funcionamento do Curso — Explicava como o Curso funcionava, sua
carga horária, o total de semanas, sua dinâmica; anunciava quando os conteúdos
estariam disponíveis na plataforma (no caso, sempre às quartas-feiras). Apresentava
outros subitens:
•

Como estudar — Orientava o aluno a como dedicar-se ao Curso: sugeria que
ele não acumulasse tarefas e que reservasse 50 minutos diários para as tarefas
pertinentes à semana (leituras, trabalhos, pesquisas, discussões, entre outras).
Lembrava que a atuação discente se daria prioritariamente em grupo e, por
isso, a participação nos fóruns e chats era importante. Alertava para o
cumprimento dos prazos, além de orientar para o uso da ferramenta (assim
denominada pela instituição) e-mail, para eventuais contatos diretos com o
professor/tutor, caso o aluno julgasse necessário.

• Avaliação — Anunciava quatro critérios, que foram observados ao longo do
Curso: freqüência de acesso; participação nos fóruns e chats; desempenho nas
atividades; respeito aos prazos estipulados. A seguir, chamava atenção mais
uma vez para os prazos das atividades individuais e coletivas, além de informar
que todas poderiam ser postadas até duas vezes: a primeira obrigatória para
que o tutor a corrigisse e a segunda após feedback, caso houvesse necessidade.
A avaliação final seria (e foi) feita pelo professor/tutor a partir dos quatro
critérios e o aluno precisaria obter, no mínimo, 70% de média.
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Aqui se tem a segunda menção à avaliação disponível aos cursistas.
• Obtenção do certificado — Indicava as condições pelas quais o participante
teria direito a receber seu certificado, contendo duas classificações:
1ª. atividade cumprida — aquela realizada de forma satisfatória, tendo o
participante demonstrado as competências objetivadas.
2ª. atividade não cumprida — quando não realizada ou realizada de forma não
satisfatória.
Dentre as informações contidas nesse item, havia a seguinte observação: “Nesse caso,
o participante receberá do tutor um feedback sobre sua atividade realizada e entregue, dando
mais uma oportunidade para que este refaça ou complemente a atividade”.
Vale o registro de que o certificado chegou às mãos dos participantes, apenas com a
menção da carga horária de 50 horas e de que ele fora concluído, sem qualquer referência ao
aproveitamento ou que os alunos tivessem realizado as tarefas, conforme inscrito na
plataforma. Conforme pode ser observado no Anexo – A.
•

Prazos — Chamava a atenção para o envio das tarefas dentro do prazo a fim de
garantir a certificação, bem como para o período em que o Curso estaria
disponível na plataforma (10 semanas).

Figura 2 – Tela do AVA: certificado e prazos
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Contatos — Oferecia endereço de e-mail da coordenação acadêmica para que
fossem tiradas as dúvidas a respeito do envio de certificados, pagamento ou para
fazer contatos diversos.



Tutoriais — Apresentava diferentes links onde se encontravam tutoriais, para tirar
dúvidas quanto à utilização das diferentes ferramentas ou interfaces, todos em forma
de apresentação em Power Point, com linguagem simples e bastante objetivos.



Equipe — Atribuía os créditos aos componentes da equipe; no total, foram 10
profissionais envolvidos.

2.

Avisos — Enviava os participantes à tela inicial onde constavam os avisos do tutor e da
coordenação do Curso.

3.

Apresentação — Dividia-se em convite ao Curso e em como acessar o conteúdo.
O convite ao Curso consistiu na apresentação do mesmo pelo professor/tutor; no que os
participantes (por ele chamados de cursistas), poderiam esperar e quais as expectativas
com relação à participação de todos.
Era um texto acolhedor, acompanhado de uma foto para identificar o professor/tutor.

Também neste espaço havia referência à avaliação, tornando-se a terceira vez em que o
assunto era abordado. Em si, este item era, de fato, um convite à interatividade.

Figura 3 – Tela do AVA: convite ao curso
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Em, “Como acessar o conteúdo”, obtinha-se orientação sobre como navegar nos blocos
de conteúdos de cada unidade, lembrava também que seria comum se encontrar espaços
vazios uma vez que a cada semana haveria a inclusão de conteúdos, tarefas, textos e
outros.
4.

Programa — encontrava-se listado o conteúdo a ser desenvolvido, devidamente
distribuído entre as semanas do Curso.

5.

Unidade 1 — Ao acionar a unidade 1, o participante se deparava com a tela inicial do
bloco de conteúdos da respectiva unidade devidamente identificado por semana.

Figura 4 – Tela do AVA: unidade 1
Em cada semana, encontravam-se além dos conteúdos, a indicação de textos
complementares, as atividades pertinentes e o “Articulate” (gravação que reuniu a voz do
professor/tutor, foto e texto, este sistematizado em forma de apresentação de power point). Ao
clicar sobre o link articulate, abria-se automaticamente a plataforma Breeze, nesse caso, como
já foi explicado, sem exigir senha e login, diferente de quando se usava o chat.

80

Figura 5 – Tela do AVA: Breeze
6.

Unidades 2 e 3 — Apresentavam os mesmos itens e aspectos descritos em “Unidade
1”.

7.

Situação de sala de aula — Foram preparadas três situações de sala de aula (uma para
cada unidade); eram situações-problema, relacionadas ao cotidiano do professor, onde
através da descrição de cada uma, contanto com ilustrações, o participante era
convidado a sugerir alternativas para minimizar ou resolver o problema em questão.
Tais situações, ora foram discutidas e sistematizadas dentro do Grupo de Trabalho (GT),

para depois serem postadas no respectivo fórum, ora, preparadas individualmente e, após a
postagem no fórum da tarefa, se procedia à discussão coletiva naquele espaço.
8.

Biblioteca — Organizada por unidade e semana, apresentava textos indicados nos
conteúdos, os textos complementares e a bibliografia, além de contar também com as
gravações dos chats à medida que esses eram realizados.

9.

Fórum — Interface assíncrona, isto é, espaço virtual destinado ao encontro/comunicação
que não requer a simultaneidade entre os interlocutores, onde se tornam públicas as
postagens efetuadas. Os fóruns, já previstos para a realização das tarefas, encontravamse visíveis desde o dia da abertura do Curso, no entanto, muitos outros foram abertos em
seu decorrer, porém somente o professor/tutor era habilitado para fazê-lo.
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Foi o que aconteceu na abertura dos fóruns dos Grupos de Trabalho (GTs), das
rubricas de avaliação e do fórum criado a partir da solicitação de alguns alunos interessados
em construir um texto colaborativo para publicação em congresso internacional online.
Assim, apesar de ter sido planejada a média de uma a duas tarefas por semana, essa
meta foi ultrapassada devido aos fóruns a mais que foram abertos, os quais ultrapassaram a
quantidade de semanas cursadas; sobretudo, se houver a contabilização dos Grupos de
Trabalho pois

do total de 32 fóruns realizados, 12

foram destinados a GTs, como

demonstrado/discriminado no quadro abaixo.
Fóruns de Tarefas

Grupos de Trabalho - GT

1. Boas Vindas

1. Sinapse

2. Dúvidas

2. Pamagiri

3. Hora do Café

3. Parangolé

4. Memorial

4. Conectadas

5. Discussão aula 1 - Articulate

5. Fractais

6. Nomes dos Grupos de Trabalho

6. Epígono

7. Roberto Silva

7. Epígono 2

8. Todos-Todos

8. Mineirice

9. Melhorias

9. Aprendentes

10. Pesquisa

10. Digital

11. Eu Aprendiz

11. Paruáras

12. Bidirecionalidade-hibridação

12. Pós Modernas

13. Antonete Freire
14. Wikipédia
15. Avaliação das Rubricas
16. Inclusão Digital
17. Teorias Educacionais
18. O Professor Tutor
19. Raul Silveira
20. Texto Coletivo para Congresso
Quadro 12 — Identificação dos Fóruns
Nenhum fórum aberto foi fechado, sob argumentação de que, diferente de uma aula
tradicional ou da lógica linear do livro didático, todos estariam à vontade para ir e vir a
qualquer momento em todos os conteúdos, tornando a refletir e a indagar sobre quaisquer
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questões. Assim, até ao final do Curso foi possível encontrar participantes no fórum Hora do
Café, socializando descobertas que haviam acabado de fazer relacionadas às funções
disponibilizadas. Ressalta-se que o fórum da plataforma Blackboard apresentou alguns
inconvenientes e por vezes se tornou pouco funcional.

Figura 6 – Tela do AVA: descoberta do fórum
Outro provável fator responsável pela limitação do uso das funções do fórum talvez
tenha sido o fato de este contar com comandos na língua inglesa.

Figura 7 – Tela do AVA: comandos do fórum
Houve também o desconforto de não ser possível alterar o conteúdo da mensagem
enviada; mesmo quando, por esquecimento, se deixava de anexar algum documento, era
impossível retornar à ação o que gerou uma demanda maior de postagens, sem falar dos
inúmeros erros de português e digitação cuja exposição é inevitável ao se transcrever as falas
e telas do AVA, pois no início, alguns até se ocuparam em corrigir mandando uma segunda
mensagem e pedindo desculpas; prática logo abandonada em decorrência das inúmeras
postagens lançadas diariamente.
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Figura 8 – Tela do AVA: impedimento de alteração
Anexar documentos foi outra prática constante, acentuada pela ausência de
ferramentas que permitissem a construção colaborativa de textos, como é possível se observar
no recorte da imagem panorâmica das postagens no fórum “Texto Coletivo para o Congresso”
apresentado a seguir (onde

significa documento/arquivo sendo enviado em anexo):

Sugestoes caso seja a metod...
Re: Parecer enviado pela orga...
alguns ajustes
Re: alguns ajustes
Re: alguns ajustes

P. 19
P.09
P.09
P. 19
P.09

Versao 3 apos parecer

P. 19

Sobre a citaçao de texto da Internet

P. 19

Re: Sobre a citaçao de texto da ...

P.09

quarta versão
Re: quarta versão
Re: quarta versão

P.09
P.01

P.09

Figura 9 – Exemplo de quantidade de anexos

Sun Nov 12
2006 12:32
Sun Nov 12
2006 18:15
Sun Nov 12
2006 19:16
Sun Nov 12
2006 19:51
Sun Nov 12
2006 22:31
Sun Nov 12
2006 20:52
Sun Nov 12
2006 20:58
Sun Nov 12
2006 22:37
Sun Nov 12
2006 23:57
Mon Nov 13
2006 01:36
Mon Nov 13
2006 23:26
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10.

Chat — Interface síncrona, isto é, espaço de encontro/comunicação virtual que requer
a simultaneidade entre seus interlocutores porque a mensagem é instantânea. Também
é conhecida como sala de bate-papo. Alguns chats possuem vários recursos, como
som, foto do interlocutor, ou mesmo a imagem com som e movimento. Durante a
realização do Curso foi mantida a média de um chat por semana.
O primeiro contou com a marcação da própria coordenação do Curso e teve como

finalidade as apresentações gerais. Como ocorreu numa sexta-feira, às 17h, gerou algumas
mensagens dos cussistas via e-mail e também no fórum “Hora do Café”, a fim de justificar a
ausência por motivo de trabalho, além daqueles que sofreram problemas técnicos, uma vez
que a plataforma Breeze requer outros programas instalados na máquina.
Na semana seguinte, o professor/tutor manteve o mesmo dia e horário, a fim de garantir
a presença do suporte técnico que poderia dar uma assistência às pessoas que viessem a ter
problemas com a plataforma.
Tanto no primeiro quanto no segundo chat, embora fosse tentado, não houve êxito na
utilização da voz, sem mencionar que esta estaria disponível apenas para o professor/tutor. Os
participantes não tiveram direito à voz, o que gerou uma frustração em muitos, sobretudo
porque no grupo existiam os que lidavam com informática e os que tinham experiência com
educação online e já haviam experimentado a utilização do chat com voz.
A partir daí o professor/tutor sugeriu outro dia da semana e outro horário para a
realização dos chats, solicitando que os cursistas se manifestassem favoravelmente ou que
apontassem um outro horário. Depois de inúmeras postagens no fórum Hora do Café,
verificou-se que sempre alguém estaria impossibilitado de estar presente, por isso, a partir do
terceiro chat, eles passaram a ocorrer nos finais de domingo.
Apesar de inicialmente ter havido aqueles que não gostaram do dia e horário, sem
dúvida, tal medida repercutiu favoravelmente pois, mesmo tendo aqueles que não queriam
comprometer seu domingo com um compromisso dessa natureza, constatou-se que as pessoas
estavam mais disponíveis não só ao horário, mas para o outro.
Decerto que os encontros nunca contaram com a presença maciça do grupo, mas isso
dificilmente aconteceria, talvez, pela própria peculiaridade da educação online, uma vez que a
flexibilidade de horário seja uma de suas grandes vantagens e o chat seja uma atividade que
exige sincronização entre os que dele participam.
Os encontros sempre refletiram o bom clima instaurado no Curso. Tinham como
objetivo discutir o conteúdo lançado na plataforma na semana em que ele era realizado; além
de dirimir dúvidas diversas pertinentes às tarefas, à organização dos grupos, aos prazos, às
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questões de ordem operacional e conceitual enfim. Também houve encontros em que não se
discutia nada do previsto pois, por vezes, a conversa assumia rumos outros, que mobilizava a
grande maioria dos participantes; isso de alguma forma incomodava aos que chegavam com a
expectativa de tratar do planejado. Assim, houve quem se queixasse da necessidade de uma
melhor orientação sobre as discussões, mas o professor/tutor, mediador dos encontros, logo
lembrava a proposta do Curso, de co-criação e exercício da interatividade.
11.

E-mail — Interface também conhecida como endereço eletrônico.Traduz-se em forma

de comunicação virtual assíncrona em que é possível, além de se enviar e receber mensagens,
enviar e receber documentos, imagens, filmes, entre outros, seja para uma pessoa, seja para
algumas pessoas. No caso do AVA em questão a opção restringia-se em para um ou para
todos.
O endereço de e-mail utilizado foi o cadastrado no ato da matrícula (isso estava
esclarecido no contrato). No entanto, alguns inconvenientes surgiram, pois alguns cursistas
haviam fornecido o seu endereço eletrônico de trabalho e só podiam acessar de lá; outros se
queixaram que a caixa postal estava cheia demais; enfim, essas ocorrências poderiam ter sido
poupadas se houvesse mais atenção no ato da inscrição. O link e-mail oferecia duas
possibilidades de contato: uma coletiva, onde o conteúdo da mensagem, depois de clicado
sobre a opção “Todos”, seguia para os endereços cadastrados, o que incluía coordenadores e
suporte técnico e outra, individual, quando o participante selecionava o endereço para o qual
desejava fazer contato, nesse caso somente um poderia ser escolhido.
12.

Fale conosco — Possuía três links que permitiam a escolha da comunicação direta com
o suporte técnico, coordenação de Cursos e financeiro.

13.

Docente –— Apresentava a foto do professor/tutor, seguido de um seu breve currículo.

14.

Participantes — Cada participante registrou, de modo espontâneo, sua história de vida;
falou da família, da carreira, da formação e interesses.
Havia o espaço destinado à foto. Nem todos preencheram tal atividade e, dos que

preencheram, nem todos puseram fotos, alguns somente no final do Curso incluíram seus
dados.
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Figura 10 – Tela do AVA: participante

15.

Quadro de notas — Tratava-se de um quadro de notas, a princípio padrão, para todos os
Cursos da instituição.
Chegou-se a essa inferência porque a tela disponibilizada registrava datas anteriores ao

período de realização do Curso em questão, sugerindo que o quadro de notas poderia ter sido
preparado para fins de teste ou tomado de outro Curso de modo a ser atualizado. Ele deveria
ser preenchido sistematicamente pelo professor/tutor à medida que as tarefas fossem
realizadas de maneira a permitir o acompanhamento do participante, sobre seu
aproveitamento. No entanto, no caso do Curso investigado, esse quadro não foi utilizado em
momento algum.
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Figura 11 – Tela do AVA: quadro de notas

3.1.3 O perfil dos participantes

Sendo coerente com a proposta do Curso, entendendo que todos são participantes
quando se tem uma perspectiva interativa, incluem-se no perfil dos participantes: o
professor/tutor e os cursistas, entre eles encontram-se os funcionários da instituição e a
pesquisadora. Diante do argumento, convém registrar o emprego da expressão cursista, deste
ponto em diante do trabalho, quando se fizer referência ao aluno do Curso ao ser mencionado
pela pesquisadora.

3.1.3.1 O perfil do professor/tutor

O professor do Curso é pesquisador com vasta experiência na área da educação online,
além de ser professor nesta modalidade e na presencial. Administra intensa agenda de
compromissos por desenvolver inúmeras atividades concomitantes que lhe tomam tempo e
por vezes exigem sua presença, além de conciliá-la com seus empregos; conforme comentado
aligeiradamente em alguns fóruns, talvez para justificar a demora no seu retorno aos alunos.
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Coerente com o teor do Curso, norteou sua condução pautando-se em práticas
interativas e no incentivo às relações interpessoais, sempre preocupado em assegurar um bom
“clima” de trabalho, visto que este favorece seu funcionamento e torna ainda mais motivados
os cursistas, conforme Brunet (1992) preconiza. Exemplo dessa abordagem foi a mensagem
inicial deixada no Fórum Boas Vindas e apresentada a seguir:

Figura 12 – Tela do AVA: boas vindas do professor/tutor
Apesar do professor/tutor primar pelo bom relacionamento estabelecido entre os
participantes do Curso e entre estes e ele próprio, além de incentivar a interatividade, convém
registrar que o mesmo em muitos momentos se silenciou e deixou a desejar no que tange ao
fornecimento de feedback necessário durante ou após cada atividade realizada, conforme o
estabelecido no item Primeiros Passos do menu, em Estrutura e funcionamento do curso,
como já apresentado. É possível conferir tal atitude através de algumas falas dos cursistas
entre os fóruns e sobretudo no que se destinou a avaliação do docente.

3.1.3.2 Sobre o perfil dos cursistas

A turma do Curso investigado foi a primeira a partir de sua criação e contou com um
total de 31 cursistas inscritos, sendo que apenas 17 o concluíram; portanto, houve um total de
12 evadidos; desses, 2 nem chegaram a participar de qualquer tarefa, outros 2 somente
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realizaram as tarefas iniciais de identificação (por isso foi possível incluí-los na constituição
do perfil) e os demais foram deixando o Curso em meio a sua trajetória. Convém informar que
dois cursistas eram funcionários da instituição, participando eventualmente. Como em boa
parte dos Cursos voltados à educação, neste também houve o predomínio do gênero feminino
sobre o masculino, perfazendo um total de 26 mulheres e apenas 5 homens
Com a realização das atividades iniciais, como: Fórum Boas-vindas e o preenchimento
da interface “Participantes”, foi possível delinear o perfil do grupo. Este, por sua vez, retratou
bem a diversidade cultural existente em nosso país. Havia cursistas dos diferentes Estados da
Federação; alguns eram migrantes que se deslocaram de suas cidades de origem por força do
trabalho ou estudo ainda que, alguns, em caráter provisório.

Figura 13 – Tela do AVA: exemplo de diversidade
De acordo com as apresentações pessoais descritas nas interfaces citadas, levantou-se
o seguinte panorama quanto à qualificação: 1 doutor, 1 doutoranda, 5 mestres, 4 mestrandos,
5 especialistas e 2 graduandos; os demais não especificaram nada além da graduação, embora
através de seus relatos de experiência profissional seja possível suspeitar que possuam alguma
formação além desta.
É curioso observar que, em um Curso destinado a educadores, dos 27 que se
apresentaram, 13 eram oriundos de graduações diversas, como: Administração, Turismo,
Informática, Farmácia, Fisioterapia e Biblioteconomia; destes, muitos aproveitaram
oportunidades surgidas e passaram a se dedicar ao Ensino Superior de modo exclusivo e,
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outros, como atividade complementar; por isso, a preocupação em levar suas respectivas
formações continuadas a essa natureza. Também havia os que se encontravam na área da
educação prestando serviços técnico-pedagógicos. Apenas dois cursistas não estavam ligados
ao magistério, mas demonstraram interesse em nele ingressar, por isso buscavam encontrar
algum caminho possível e viam na EAD uma oportunidade para atingir esse fim.

Figura 14 – Tela do AVA: exemplo de opção pelo magistério
Os outros 14 cursistas declararam ser professores desde a formação inicial e que, por
sentirem necessidade de discutirem e refletirem sobre educação, mantêm-se em constante
processo de formação continuada. Eles também demonstraram forte interesse pela EAD,
muitas vezes relatando as experiências vividas ou fazendo questão de listar os outros Cursos
realizados nessa área.
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O quadro que sintetiza o perfil e a situação final dos cursistas encontra-se como
Apêndice A, a fim de favorecer consultas posteriores quanto à identificação ou situação final
dos mesmos.
Nos recortes das falas dos cursistas, apresentados já no item a seguir, eles serão
identificados pelo número que ocupam no quadro apresentado, assim: P. 01, P. 02, P. 03 e
assim sucessivamente.

3.2 AS PRÁTICAS AVALIATIVAS

Esta seção visa responder as questões de estudo três, quatro e cinco e está divida em
três partes, a primeira apresenta as propostas de avaliação encontradas no Curso, a segunda
visa reconhecer os princípios da avaliação presencial, praticados no campo de estudo,
elencados a partir dos autores empregados para fundamentar as análises derivadas do processo
de triangulação (as tarefas/processos de construção, as contribuições dos teóricos e o
tratamento avaliativo oferecido); e a terceira apresenta um breve levantamento, através do
fórum Melhorias e de alguns GTs, que expressa as possibilidades e limitações para a
aplicação das propostas de avaliação adotadas no Curso, advindas de implicações
tecnológicas e pedagógicas.
Convém lembrar que para isso se utilizou das anotações provenientes da observação
participante e das telas do AVA que, nesse caso, segundo a classificação de Sarmento (2003),
são os projectivos da ação, ao se apresentar os enunciados das tarefas, em produtos da ação,
como foi o caso da utilização dos Boletins do Curso, somados aos performativos, utilizados
para analisar o processo/produto da aprendizagem dos cursistas.

3.2.1 As propostas e a sistemática de avaliação contidas no Curso

Como a intenção desta seção é apresentar as propostas e a sistemática de avaliação da
aprendizagem presentes no Curso investigado, há a necessidade de se recuperar os momentos
em que o assunto foi abordado durante a realização do mesmo. Assim se retorna às
informações obtidas desde a divulgação do Curso através do site da instituição, quando a
avaliação é abordada superficialmente e foi dito que os cursistas seriam avaliados por sua
participação nos fóruns e pela realização dos trabalhos solicitados. Ao prosseguir na
recuperação dos informes contidos no AVA do Curso, recorre-se ao tópico Primeiros Passos,
item Estrutura e Funcionamento, subitem Avaliação, que apresentou mais alguns detalhes até
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então não informados, como o anúncio dos quatro critérios que iriam compor a avaliação,
como: freqüência de acesso, participação nos fóruns e chats, desempenho nas atividades e
respeito aos prazos estipulados para o envio das tarefas. Quanto a estas, incluiu-se um dado
interessante a respeito do feedback: uma tarefa poderia ser enviada até duas vezes, a primeira
obrigatória para que o professor corrigisse e a segunda, caso houvesse necessidade, após o
feedback fornecido. Além disso, consta que a avaliação final seria feita pelo professor a partir
dos quatro critérios e que o aluno precisaria obter, no mínimo, 70% de média.
Logo depois, o professor/tutor fez o Convite ao Curso, quando foi abordada pela
terceira vez a avaliação. Observou-se então que os critérios adotados fugiriam da forma
tradicional, ou seja, sabia-se que não haveria uma avaliação terminal a cada unidade
trabalhada ou mesmo um trabalho de conclusão de Curso.

Figura 15 – Tela do AVA: avaliação
O processo interativo estabelecido entre boa parte dos cursistas estimularia a
construção colaborativa através de exercícios de co-autoria e co-criação e estes seriam
valorizados. Estes fatores talvez tenham sido responsáveis por certa “compulsão interativa” na
Unidade 1, sobretudo enquanto as tarefas foram realizadas individualmente e discutidas nos
fóruns coletivos.
Conforme pode ser visto na fala da P.14, no Chat do dia 22 de outubro de 2006:
P.14 - nós estamos todos interagindo bem menos, né? será que foi ressaca
da Unidade 1?
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Essa “compulsão interativa” que mobilizou parte da turma, parece ter intimidado a
outros que não se sentiram à vontade em interagir com seus pares, seja pelo volume de
postagens diárias (o que se tornou um inconveniente para muitos), seja pelo desconhecimento
dos conteúdos abordados, o que gerou certa insegurança em discutir coletivamente os
conteúdos. Fato que pode ser compreendido retornando-se ao perfil descrito, visto que apesar
da heterogeneidade da turma, reunindo profissionais de diferentes áreas, se contou com um
número significativo de professores, que naturalmente destacaram-se no cenário do Curso, em
face da familiaridade com os assuntos abordados.
Transcreve-se abaixo a fala de uma das cursistas do GT Digital que parece traduzir um
pouco essa observação:
P. 02 - Comparando a minha atuação em relação à atuação dos colegas, sei
que não dou conta de tudo, mas existem muito mais tarefas a serem feitas do
que eu previa e neste volume de trabalho sei que não daria conta. para o
que eu me propuz, acho que estou fazendo até um pouco mais.
Agora, se for relacionar à participação da turma como um todo, então estou
indo muito mal. A minha atuação é muito pequena, falta muito para
alcançar a média.

Os esclarecimentos pareciam ainda vagos quando na fase inicial do Curso, apesar de
estar clara a intenção do professor/tutor em conduzir a avaliação a partir de processo
colaborativo e criativo visando à construção do conhecimento. Sendo assim, tal processo
precisa ser descrito, a fim de favorecer a compreensão de como foi possível avaliar a
aprendizagem dentro da perspectiva citada, ou seja, no seu processo.
O processo de construção do conhecimento foi pautado pelas variadas e sucessivas
tarefas, ora individuais, ora coletivas, desenvolvidas e registradas através dos respectivos
fóruns do Curso; portanto, se faz necessário enumerá-las, uma vez que foi a partir delas que as
ações discente e docente foram se constituindo rumo à aprendizagem, a exemplo do que
destacaram, especialmente, Hoffmann e Hadji ao ressaltarem a importância da tarefa.
Desde quando houve a abertura do Curso, dia 20 de setembro de 2006, quando o AVA
passou a ser disponibilizado, as tarefas relacionadas à primeira semana já se encontravam
solicitadas. Os cursistas foram orientados a participarem do Fórum Boas Vindas, a se
apresentarem em Participantes, a utilizarem o Fórum Dúvidas para ali sanarem dúvidas a
respeito de questões que, eventualmente, não tivessem ficado claras (inicialmente esse espaço
foi mais utilizado pelos participantes para tentar resolver questões de ordem técnica) e o
Fórum Hora do Café, espaço permanente de encontro informal, para se compartilhar dicas de
filmes, vídeos, sites, livros, eventos, compartilhar boas notícias, notícias importantes e
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curiosidades; além de serem orientados para que explorassem os demais espaços e
possibilidades oferecidos pelo Curso, como o conteúdo, os textos na biblioteca, entre outros, a
fim de se familiarizarem com o AVA.
Como tarefas relacionadas aos conteúdos do Curso temos os seguintes fóruns:
Nº da

Nome do

Atividade semana

1

1

Articulate

1

2
1ªfase

2

2

2

2ª fase

Situação
de Sala de
Aula

3
1ª fase

2

3

Modo

Fórum

Postar memórias acerca das experiências
vividas enquanto discentes e suas respectivas
individual Memorial
relações com professores/as interativos/as.
Discussão Tirar
dúvidas
conceituais.
Foram
Aula 1
compartilhadas experiências e inquietações
individual
diversas.
Nomes dos Promover o agrupamento das pessoas, de
Grupos de modo espontâneo, a fim de formarem Grupos
grupo
Trabalho de Trabalho – GT.
Fazer levantamento e elaboração de uma lista
em que a expressão interatividade aparecesse
grupo
Definido
nas três esferas apontadas no conteúdo. No
por cada
entanto, na prática, implicou em uma
GT
produção textual que incluiu a análise de
cada indicação feita.
Postagem do texto correspondente à tarefa
Roberto
solicitada.
individual
Silva
(Ver observação de nº 1).

individual TodosTodos

3
2ª fase

4

Finalidade

3

grupo

4

grupo

Melhorias

Pesquisa

Discutir, em cada GT a temática lançada e a
seguir
produzir,
individualmente,
a
respectiva atividade, postando-a nesse
Fórum. (Ver observação de nº 2.)
Discutir
estratégias
de
participação
colaborativa na construção da aprendizagem
e da comunicação. (Ver observação de nº 2.)
Depositar e debater a tarefa solicitada, depois
de ter sido construída colaborativamente no
respectivo GT. Utilizou-se esse fórum para
debater coletivamente sobre todas as
produções.

Quadro 14 – Fóruns da Unidade 1
Observação nº 1:
Sobre a Situação de Sala de Aula, fórum Roberto Silva, se faz necessário esclarecer
que o professor/tutor publicou no Boletim Informativo do dia 03 de outubro de 2006 a
seguinte mensagem:
Professor/tutor - Quando criei a situação de sala de aula ‘Roberto Silva’ a
obra de arte do Gilberto Prado estava disponível no site do Itaú Cultural
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com todos os reCursos disponíveis. Nos últimos dias estes acessos estão com
problemas técnicos. Esta instabilidade acabou comprometendo nossa
atividade. Vou pensar em outra alternativa para breve.

Mesmo assim, chegou a haver alguma discussão sobre essa temática no fórum, pois
além de despertar curiosidade sobre o que poderia conter o link oferecido, a situação gerou
também a necessidade de se discutir a “volatilidade” das informações e serviços veiculados
pela Internet.
Observação nº 2:
As orientações prestadas na tela da unidade não ficaram claras para os participantes e
geraram dúvidas sobre se a atividade deveria ser em grupo ou individual; da mesma forma, no
Fórum Melhorias, posto que foi anunciado como atividade em grupo, muitos fizeram
ponderações individuais; sem falar que a orientação na tela da Unidade referia-se à
apresentada no quadro acima e que, no Boletim Informativo do dia 08 de outubro de 2006 a
informação ali sintetizada era para que se avaliasse o Curso e sua proposta. Os trechos
transcritos abaixo parecem exemplificar o mal entendido:
GT Digital, P.02- Fico um pouco confusa com as atividades, para mim, não
ficou claro quais as atividades que devem ser executadas e em que ordem;
GT Parangolé, P. 21 - OI, Profe
Entendí que a atividade 3 (FórumTODOS_TODOS) seria individual. Em
algum momento fiz uma pequena confusão.Fórum melhorias seria em grupo.
Estou ceta ou equivocada?

Atividade

5

paralela

6

Nº da
semana

5

5

6

Modo

Nome do Fórum

individual Eu Aprendiz

Finalidade

Refletir acerca das aprendizagens
construídas a partir da unidade 1 e
das provocações descritas no
conteúdo da semana.

Discutir e produzir um texto
colaborativo,
posteriormente
grupo
Texto colaboratipublicado
em
um
congresso
vo para congresinternacional online.
so
Fórum criado a pedido de alguns
participantes.
Discutir e preparar, após a nova
formação dos GTs, a atividade
grupo
Bidirecionalidadecorrespondente à temática. Os
(nova
hibridação
cursistas deveriam depositá-la no
formação)
fórum criado para esse fim,
socializando
e
debatendo
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Situação
de Sala de
Aula
7

6

7

paralela

7

individual Antonete Freire
grupo
Wikipédia
e
individual
grupo
Avaliação
e
Rubricas
individual

coletivamente.
Contribuir, individualmente, com a
situação apresentada.
Escolher e produzir, em grupo, uma
síntese solicitada para a atividade.

Disponibilizar
as
sínteses
consolidadas
em
cada
grupo
das
específico sobre as rubricas de
avaliação discente e docente.

Quadro 15 – Fóruns da Unidade 2
No fórum Wikipedia, além dos objetivos propostos para o grupo, individualmente, os
cursistas puderam fazer suas críticas a cada síntese apresentada e/ou dialogar com as sínteses
e críticas feitas por todos. Em Avaliação das rubricas, quem desejou pôde compartilhar sua
auto-avaliação da Unidade1 e 2.
Na Unidade 2, foram lançados três fóruns com tarefas paralelas, ou seja, que não
constavam inicialmente na ocasião da abertura desta Unidade do Curso. A primeira delas foi
iniciativa de alguns participantes, depois de tomarem conhecimento de um congresso
internacional que se encontrava com as inscrições abertas tanto para a participação como para
envio de trabalhos, após ter sido divulgado no fórum Hora do Café. A mobilização decorreu
do fato de este acontecer totalmente online e sua temática se encontrar completamente
relacionada ao que se discutia no Curso. Então, tendo sido a proposta lançada por um dos
cursistas, logo contou com a adesão de mais duas componentes de modo efetivo e com a
colaboração eventual de outros cursistas quando visitavam o fórum Texto Colaborativo para
Congresso. A tarefa foi bem sucedida pois, além do êxito em conseguir produzir o texto em
curto espaço de tempo de maneira colaborativa, obteve-se a aprovação dos organizadores do
Congresso.
A segunda tarefa consistiu em se discutir dentro dos GTs as rubricas de avaliação da
aprendizagem. No conjunto delas se incluía a auto-avaliação lançada pelo professor/tutor,
provavelmente, já em decorrência das produções postadas no fórum Melhorias porque
naquele espaço houve o questionamento sobre o processo de avaliação. As rubricas foram
enviadas como documentos anexados em cada GT e também através de e-mail. A tarefa
consistiu em proceder à análise da proposta de avaliação através das rubricas e na coerência
encontrada com o conteúdo e procedimentos que estavam sendo empregados no Curso. Foi
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solicitado que os grupos, após análise, estabelecessem suas críticas e acrescentassem
sugestões, posto que seria através delas que se conduziria a avaliação.
Em virtude das rubricas se configurarem na proposta de avaliação da aprendizagem
mais intensa e amplamente discutida (além de negociada) do Curso, justifica-se o fato das
mesmas serem apresentadas como Anexo B, uma vez que serão empregadas nas outras
seções, facilitando dessa forma sua consulta.
No dia da apresentação das rubricas, houve um chat que buscava discuti-las
preliminarmente, mas muitos dos cursistas ainda não as haviam visto o que dificultou a
intenção do tutor em esclarecê-las e da pesquisadora em obter dados relevantes para as
análises preliminares. Houve quem, mesmo sem ter contato com o material, demonstrasse
curiosidade sobre o que viria a ser “rubricas” o que foi esclarecido imediatamente pelo
professor, no chat de 22 de outubro de 2006, como sendo: “um conjunto de critérios de
avaliação da aprendizagem”.
A terceira tarefa paralela dessa unidade consistiu na formalização da anterior, ou seja,
tão logo os GTs conseguissem sintetizar os itens solicitados, estes deveriam ser postados no
fórum Avaliação das Rubricas, espaço disponibilizado também para as postagens das autoavaliações (para os que não viram problemas em socializá-las no AVA) e posteriormente para
a avaliação do docente. Essa formalização foi possível a partir da contribuição de uma das
participantes que estava concluindo um Curso de especialização para tutores em EAD e
ofereceu o modelo lá divulgado como sugestão.
O levantamento e exposição dos variados pontos de vista acerca da proposta de
avaliação a partir das rubricas serão apresentados detidamente na seção 3.3.
Retornando à enumeração das tarefas executadas através dos fóruns, seguem os que
compuseram a Unidade 3.
Nº da
Atividade semana
8

8

9

9

Modo

Nome do
Fórum

Finalidade
Disponibilizar, neste fórum, após tê-lo
grupo
Inclusão
preparado coletivamente, o texto solicitado
e
Digital
como tarefa em seus respectivos
individual
GTs. (Todos os cursistas, individualmente,
puderam criticar as abordagens e agregar
valor a elas).
Elaborar nos respectivos GTs síntese sobre
grupo
Teorias
o "construtivismo" e o "interacionismo"
e
Educacionais em educação (solicitada como tarefa) e
individual
depois disponibilizadas no fórum criado
para esse fim. (Todos os cursistas,
individualmente ou não, poderiam criticar
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abordagens e agregar valor).
Produzir, coletivamente, dentro do GT,
10
10
grupo
O
síntese sobre a autoria do professor a partir
e
Professor
dos conteúdos da semana. (A seguir houve
individual
Tutor
a disponibilização no fórum da tarefa para
que, individual ou coletivamente, se
pudesse agregar valor às produções).
Discutir sobre a situação apresentada nos
Situação
10
grupo
Raul Silveira respectivos GTs, a partir dos indicadores
de Sala de
de avaliação e também do tema autoria do
Aula
professor. (As sugestões deveriam ser
apresentadas para o professor no fórum da
atividade.
Quadro 16 – Fóruns da Unidade 3
Nos fóruns Inclusão

Digital e Teorias Educacionais todos os cursistas,

individualmente, puderam criticar as abordagens e agregar valor a elas. Em O Professor
Tutor, após a produção coletiva da síntese, houve a sua disponibilização no fórum da tarefa
para que, individual ou coletivamente, se pudesse agregar valor às produções. E no
denominado Raul Silveira, as sugestões deveriam ser apresentadas para o professor no fórum
da atividade.
Justifica-se a enumeração dos fóruns, pois estes consistiram na principal interface
empregada para o exercício da construção colaborativa, levando em conta que a proposta de
avaliação da aprendizagem privilegiaria esse processo e porque através do paradigma
comunicacional interativo requerido para a realização das tarefas dentro dos fóruns
os participantes têm a oportunidade de se expressar, interferir e receber
interferências, se constituir a partir da constituição do outro e da percepção
do outro sobre a expressão do primeiro. Dentro desse processo dialógico, a
autonomia e a autoria se constituem em respeito à alteridade, à
individualidade e ao mesmo tempo em que coletivamente.
(KRATOCHWILL, 2006, p.67)

O fórum como interface assíncrona permite essa maior elaboração do pensamento, da
discussão, da construção, posto que não exige dos seus participantes o encontro simultâneo,
além de possuir prazo dilatado para a realização da tarefa solicitada. Inclusive, essa é uma
observação a ser registrada com relação ao Curso em questão: apesar de nenhum fórum ter
sido fechado durante todo o Curso, o que sugeria a possibilidade de adentramento a qualquer
momento, houve a preocupação do professor/tutor em chamar a atenção para os prazos de
postagem das tarefas e sua orientação para que elas não se acumulassem.
Os chats não foram empregados para o processo avaliativo, embora tenham sido
utilizados no Curso com objetivos diversos, inclusive para esclarecer sobre o referido
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processo. Utilizou-se e-mail para o envio da primeira atividade em grupo e para o envio da
auto-avaliação de quem preferiu não publicá-la, além de comunicação reservada com o
professor/tutor.

3.2.2 Os processos, os produtos de aprendizagem e o tratamento avaliativo recebido

Esta seção destina-se a identificar, através dos fóruns utilizados para a postagem das
tarefas, referentes aos conteúdos do Curso, como se deu o tratamento avaliativo oferecido as
construções dos cursistas. Há de se registrar, então, que nem todos os fóruns foram alvo desta
análise, posto que somente alguns tiveram essa finalidade. Eventualmente se lançou mão de
dados coletados através dos GTs, uma vez que estes funcionaram como espaço de encontro,
debate e construção entre seus componentes a fim de, colaborativamente, produzirem as
tarefas solicitadas. Contudo, é importante destacar que os fóruns foram escolhidos para
análise em detrimento dos Grupos de Trabalho porque aqueles operacionalizaram e
promoveram a reunião, sistematização e publicação das produções discentes, além de terem
oportunizado a discussão entre os cursistas dos diferentes GTs e o professor/tutor, tornando-se
efetivos espaços de encontro coletivo. Fica claro, então, que os fóruns não tinham por
finalidade cessar qualquer análise ou reflexão (até porque eles se mantiveram abertos até o
final do Curso), portanto não devem ser interpretados como espaço de “prestação de contas”,
como ocorre com o instrumento “prova” ao final de um período de estudos.
A organização das tarefas quase sempre seguiu a três orientações básicas: tarefas
individuais postadas diretamente nos respectivos fóruns e discussão coletiva da turma; tarefas
discutidas e produzidas coletivamente dentro dos GTs e publicadas no fórum podendo contar
com as análises e contribuições de outros cursistas e, tarefas produzidas coletivamente ou não,
mas discutidas inicialmente dentro do GT, e postadas no fórum criado para essa finalidade,
podendo gerar nova discussão.
Com o propósito de organizar as análises, optou-se em, mais uma vez, lançar mão de
quadros pois estes favorecem também a visualização das mesmas. Os elementos presentes no
quadro têm por finalidade impedir que algum aspecto seja esquecido por seguir uma
seqüência de elementos comuns. Assim foram tomados para a análise os seguintes aspectos:
identificação do fórum; período em que se registram postagens; quantidade de cursistas e suas
participações; o enunciado da Atividade; comentário sobre a discussão ou sobre as postagens;
tratamento avaliativo oferecido e o princípio de avaliação adotado para a tarefa (oferecido aos
produtos da aprendizagem dos cursistas e pautado nos quadros que apresentam os princípios

100

de avaliação da aprendizagem sintetizados a partir dos teóricos que fundamentaram parte do
capítulo 2).
Destaca-se que no item “participação” objetivou-se traçar um panorama dos cursistas
que mais que se destacaram neste aspecto, pelo fato de este ser um dos critérios elencados
pela organização do Curso, bem como tentar explicar o índice de evadidos. Quanto ao
enunciado das atividades, em alguns fóruns foram apresentados mais de um, conforme
indicado nas telas do AVA e delas algumas foram transcritas na íntegra, outras foram
extraídas das notas de observação da pesquisadora.
No item “Tratamento avaliativo” tem-se uma descrição breve das ações e/ou omissões
do professor/tutor.
Lembra-se ainda que foram trinta e um cursistas no total, contabilizando-se as duas
funcionárias da instituição, por terem participado de algumas tarefas e a pesquisadora, que
realizou todas as tarefas (individuais e coletivas):
Fórum: MEMORIAL
Período: 21/09 — 03/10
Cursistas: quantidade/participações: destaque aos participantes: P.01, P.09, P.14, P.28 e
P.29 por terem realizado de quatro à onze comentários (incluindo a postagem da tarefa).
Quatro cursistas não apresentaram suas tarefas, dezenove cursistas postaram,
exclusivamente, a tarefa solicitada e os demais oscilaram entre duas e três postagens. Total
de postagens nesse fórum: 64
Atividade: Após entrar em contato com os materiais dessa primeira semana de Curso e de
se apresentar aos demais cursistas por meio do link participantes, vamos nos conhecer
ainda melhor. Elabore um memorial - arquivo de texto com relatos sobre sua história
escolar pessoal, e conte-nos sobre seus professores mais marcantes, no que se refere à
quebra do paradigma tradicional de ensino. (Tela do AVA)
Comentário: Entre os cursistas que participaram do fórum todos postaram suas memórias,
no entanto, nenhum com o formato do arquivo como solicitado. Os comentários emitidos
chegaram a ser emocionantes, visto que muitos cursistas demonstraram, além de saudades,
gratidão aos seus professores. O clima foi de agradável nostalgia, de modo que sequer
houve algum comentário sobre a ausência do professor/tutor.
Tratamento avaliativo: Neste fórum o professor/tutor fez apenas uma entrada no dia
24/09, com o seguinte texto: Olá, gente querida! Estou adentrado nas memórias de
professores e professoras postadas por vocês no fórum ‘Memorial’. Vamos em breve
analisar coletivamente estas memórias. Além de postarem suas memórias, procurem
conhecer as memórias dos colegas. Vamos mapear os exemplos de professores interativos
que foram responsáveis pela nossa formação.
Forte abraço!
Como já dito, as postagens das tarefas foram realizadas bem como os comentários, no
entanto, o mapeamento não ocorreu, provavelmente pela ausência da participação do
professor/tutor em meio às discussões, fazendo as interferências necessárias.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): O professor/tutor não apresentou feedback da tarefa,
portanto, não se encaixa em qualquer princípio estudado, tampouco com as orientações do
Curso.
Quadro 17 – Fórum Memorial
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Fórum: AULA 1 - Articulate
Período: 24/09 — 09/10
Cursistas: quantidade/participações: Os cursistas que se destacaram neste fórum, tanto pelo
número de postagens como também pela qualidade de suas interferências foram: P.01, P.02,
P.07. P.14, P.18, P.21 e P.29. A quantidade de postagens desses cursistas girou entre 05 e
11. Dez cursistas não participaram da tarefa, oito se limitaram a apenas 01 postagem,
enquanto os demais se mantiveram entre 02 e 04 postagens. Total de postagens nesse
fórum: 107.
Atividade: Solicitava que a partir da aula disponível no Articulate (condensava toda a
unidade 1), do texto disponível na biblioteca e das postagens registradas em Memorial, se
discutisse coletivamente quais seriam os desafios impostos ao professor no séc. XXI com o
advento da cibercultura. (Texto extraído das notas de observação da pesquisadora.)
Comentário: Tratou-se de um fórum riquíssimo de participações, onde, além de se realizar
a tarefa solicitada, exercitou-se a interatividade em um processo de argumentação e contraargumentação refletido e amadurecido. Foi um palco de indagações, inquietações e
provocações instigantes.
Tratamento avaliativo: Diferente do Memorial, esse fórum contou com a participação do
professor/tutor, que em geral partia da postagem de um cursista resgatando sua fala para
então generalizar fazendo ponderações, sugerindo outros textos e sites, interferindo acerca
da compreensão conceitual equivocada que a turma vinha fazendo; orientando quanto à
postura interativa a ser assumida dentro dos fóruns; parabenizando ora individualmente ora
a turma de um modo geral, pelos comentários pertinentes, pelas curiosidades trazidas e se
colocando como aprendente dentro do grupo; partilhou algumas situações docentes
desafiadoras, comuns as descritas pelos cursistas, além de se mostrar atento ao envio
trocado de tarefa (o que foi feito por mais de um cursista) relativa ao Fórum Memorial,
solicitando que os mesmos fizessem a postagem no lugar devido, chamando a atenção para
a próxima tarefa a ser feita, aproveitou para esclarecer sobre como preferia ser tratado: não
por tutor e sim por professor, justificando tal fato, o que gerou polêmica e animou as
discussões.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): Avaliação processual, valorizando a diversidade que
se deu de modo dialógico tal como propõe Esteban, que exigiu observação atenta,
sinalizada por Hoffmann, Perrenoud e Hadji, bem como intervenções para reorientar o
percurso tomado, como indica, em especial, Perrenoud. O princípio avaliativo da
interatividade destacou-se na tarefa.
Quadro 18 – Fórum Aula 1
Merecem especial destaque algumas falas de cursistas e do professor/tutor que
ajudarão a compreender algumas posturas tomadas pelo grupo no decorrer do Curso.
Inicialmente é válido ilustrar a situação que envolveu a forma de tratamento do professor/tutor
e posteriormente o papel deste.
Eis a fala “pinçada” em meio ao texto produzido pela P.08 que deu origem a uma
polêmica, envolvendo não somente aos dois, mas por ter se prolongado em meio a tantas
outras postagens optou-se por restringir apenas ao professor/tutor e à referida cursista:
P.08 - Nosso tutor traçou magnificamente o perfil do professor do século
XXI [...]

Em resposta, após comentar a produção textual da cursista, ele expressou:
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Professor/tutor - Ah! Você me chamou de tutor ......... . Bem, prefiro ser
chamado de professor mesmo. Tutor é aquele que carrega o infante pela
mão , porque o infante não pode andar só. Eu quero que vocês andem,
caiam, levantem, busquem parceiros, ensinem e aprendam. Sou professor
porque entendo que o meu papel é de ‘ formulador de problemas,
provocador de situações, arquiteto de percursos, mobilizador das
inteligências múltiplas e coletivas na experiência do conhecimento’

Depois de algumas outras postagens a P. 08 retrucou:
P.08 - Pra mim está tudo bem, se você quer e gosta de ser tratado por
professor e não por tutor (rsrsrs), mas discordo quando você diz que ‘Tutor
é aquele que carrega o infante pela mão, porque o infante não pode andar
só’. Esta sua concepção de tutor me parece arcaica (e preconceituosa?)
(desculpe a ousadia) e nem um pouco condizente com o conteúdo do Curso
(rsrsrs). O ‘conceito’ de tutor hoje se ampliou e porque não dizer se
‘modernizou’, não sendo possível dissociar um do outro.

Após várias outras postagens, o professor/tutor explicou sua posição, com o
título “Tutor! ser ou não ser???!!!”:
Professor/tutor - [...] interatividade peé isso. É intervir na mensagem, é ser
autor. O debate só pode emergir assim, com ousadia cidadã.
Bem, as palavras são vivas e por isso mudam de sentido conforme o
contexto. O paradoxo é que elas também possuem “políticas de sentido”.
Muitos modelos e currículos de EAD ainda defendem a idéia da tutoria
como um administrador da burocracia, aquele que tem sua autoria restrita à
gestão de processos. Entretanto, alguns projetos vão além. Como entendo
que a educação online é mais que uma mera evolução da EAD clássica
prefiro me colocar como professor.

Tal colocação passou a gerar outras reflexões centradas no papel do professor/tutor,
como destacado a seguir:
P. 19 - A mediação pedagógica não deve ser só do professor, em um
ambiente sociointeracionista, a mediaçao se dá colaborativamente, onde
todos podem ter uma certa ‘responsabilidade’ por todo o processo de
aprendizagem do grupo.
P.27 - Se o professor nesse cenário é o mediador da a aprendizagem e sai
do centro do processo, todos temos que participar e colaborar na
construção do conhecimento de todos. Afinal, a cibercultura nos desafia a
vivenciarmos a inteligência coletiva.

O objetivo em trazer essas falas consiste em demonstrar o nível de participação e
mesmo de conhecimento sobre EAD em geral, que diversos cursistas exibiram ter, para
corroborar a idéia já demonstrada de que algumas pessoas se viram constrangidas em
interagir, face à qualidade das discussões e ao volume de postagens, em que muitas se
traduziram em literais textos grandes e grandes textos, dada a qualidade dos mesmos.
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Fórum: TODOS - TODOS
Período: 06/10 — 08/11
Cursistas: quantidade/participações: De todos os fóruns destinados ao cumprimento de
tarefas este foi o que mais participações contabilizou. Destacaram-se os cursistas: P.01,
P.02, P.08, P.09, P.14, P.18, P.21. P.28 e P.29. Estes participaram individualmente de 11 a
34 vezes. Em proporções diferentes, registra-se o aumento do número de cursistas que não
participou da discussão, totalizando treze. Alguns desses acabaram evadindo, como foi o
caso de: P.03, P.11, P.15, P.22, P.23, P.24, P.25 e P.31. Quatro participantes fizeram apenas
1 postagem e os demais, produziram de 02 a10. Total de postagens desse fórum: 224.
Atividade: Discuta com seus colegas alguns desafios ou impedimentos que se apresentam
para os professores e professoras que desejam implementar em suas salas de aula, seja
presencial ou on-line, a perspectiva comunicacional interativa expressa no “modelo todostodos”. Enumere desafios e impedimentos comentados em um pequeno texto e disponibilize
para a turma toda no Fórum Todos-Todos. (Tela do AVA)
Comentário: As discussões aqui estabelecidas foram bem variadas e inicialmente contaram
com relatos de experiências acompanhados de comentários e mesmo de “provocações”
estabelecidas pelos cursistas; depois se passou a discutir a questão trabalhista dos
professores, desde a necessidade de “renovação da frota”, título da mensagem que
propunha a renovação de professores, referindo-se ao fato de se incluir professores mais
despojados e menos acomodados, o que gerou intensa polêmica; perpassando a realidade
voltada para o mercado que faz com que as instituições de ensino estejam se convertendo
em empresas, até a questão salarial e a valorização docente. Depois, gradativamente, as
postagens passaram a reunir os elementos tratados no texto base e as experiências pessoais,
de maneira informal e, de certa forma, atendendo à proposta inicial da tarefa, assumindo um
percurso natural, sem que houvesse qualquer interferência do tutor até o dia 01/11. Somente
cinco cursistas postaram como documento anexado o pequeno texto solicitado,
formalizando a entrega através da devida identificação. Como o fórum foi utilizado também
para a postagem das auto-avaliações, até que o fórum específico fosse aberto, também se
encontraram algumas delas. Foi questionada a ausência de uma rubrica que avaliasse a
atuação docente.
Tratamento avaliativo: Em sua primeira entrada o professor/tutor tratou de elucidar a
distinção dos termos interação e interatividade, acrescentando um trecho de livro para
favorecer essa compreensão, fato que fez alimentar algumas interlocuções. Depois, fez
algumas indagações diretas, a partir das falas dos cursistas (por assuntos outros), por vezes
teceu comentários acerca dos conteúdos das mensagens, individualmente. Também
respondeu à P.24 falando dos desafios mais comumente enfrentados e retrucou com a P.2,
que havia procedido a uma afirmativa; questionou diretamente a duas cursistas que
assinaram a mesma postagem (P.18 e P.20) pelo fato de elas terem indicado alguns textos e
autores, dizendo não ter entendido a relação com o contexto tratado e pediu que
explicassem. O mesmo ocorreu quando as mesmas associaram Sócrates e Platão à prática
interativa, ele pediu que compartilhassem mais detalhes. Esclareceu, pontualmente, uma
dúvida publicada pela P.20 e que não foi contemplada pelos demais cursistas; por fim
solicitou à P. 27 que organizasse com outros colegas as rubricas de avaliação da ação
docente.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): O princípio avaliativo interatividade não chegou a
ser efetivamente aplicado posto que o feedback oferecido foi um tanto tardio havendo
pouca repercussão sobre as construções dos discentes; no entanto, o exercício interativo
entre os cursistas esteve presente todo o tempo podendo ser considerado. Contudo os
princípios empregados se detiveram sobre a possibilidade de reconstrução diante do erro,
como sugere Perrenoud, lançou-se mão do princípio diagnóstico à luz de Esteban que
sugere o questionamento e a indagação; foram feitas considerações individuais sobre o que
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se discutiu, mas retorno efetivo aos poucos que expuseram seu pequeno texto como produto
da tarefa solicitada, isso não ocorreu. Também esteve presente o princípio da negociação
visto que tão logo uma aluna sugeriu a inclusão das rubricas de avaliação docente, houve a
solicitação que se aprontasse e aplicasse.
Quadro 19 – Fórum Todos-todos
Há um detalhe curioso em relação ao percurso estabelecido pelo grupo de cursistas e a
ausência do tutor, que havia anunciado seu afastamento temporário para participar de um
congresso: esse fato em nada alterou o ritmo das discussões e a participação interativa dos
cursistas, provavelmente pela transparência como as relações interpessoais haviam sido
construídas, o que mantinha o grupo bastante motivado. Ou também pelo próprio eixo central
do Curso que tratava da interatividade, tal como nas transcrições das falas das cursistas,
citadas anteriormente. Vale dizer que no dia 01/11 se registrou sua primeira entrada no fórum
e que no dia 04/11 ele retornou alguns comentários e/ou dúvidas, porém algumas delas já não
faziam sentido pois haviam ficado em algum lugar do passado o que não proporcionou grande
mobilização da turma, até porque sabia-se das outras tarefas a serem cumpridas.
Antes de apresentar o fórum Melhorias, convém dizer que a atividade descrita é
seguida de dois complementos com trechos de textos dos autores Tapscott e Dimesntein
utilizados para embasar as produções, no entanto, nos Boletins de n° 03 e n° 08, datados de
08/10 e 15/10, respectivamente, ao registrar a memória do Curso encontra-se outra orientação,
como podemos ver na cópia a seguir:
Fórum melhorias – Este fórum foi criado para avaliarmos o nosso Curso,
frente aos conceitos que estamos discutindo. Até o momento falamos sobre
interatividade, professor interativo, mídia clássica versus mídia
digital/interativa, hipertexto e seus desdobramentos na sala de aula inforrica
e infopobre. Até que ponto o ambiente online (Blackboard), o desenho
didático, a disposição dos conteúdos e a mediação docente contemplam os
conceitos disponibilizados na Unidade1?

Além desta do professor/tutor que foi colocada em cada GT
Depois do que todos já vimos até este momento no Curso, acredito que
todos tenham condições de dar contribuições para a melhoria deste Curso.
Use este espaço para colocar as reflexões formuladas por você e seu grupo
e auxilie-nos na construção de um Curso cada vez melhor.

Fórum: MELHORIAS
Período: 08/10 — 05/11
Cursistas: quantidade/participações: Muitos não participaram das discussões desse fórum,
totalizando vinte e um cursistas ausentes. Os destaques ficaram por conta dos cursistas:
P.01, P.07 e P.28, que expuseram de 04 a 10 comentários, incluindo os produtos das
discussões nos GTs. Os demais limitaram-se a 01 ou 02 postagens. Vale lembrar que a
proposta consistia na discussão dentro do GT para posterior postagem nesse fórum. Total de
postagens: 46.
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Atividade: Estão convidados também, os mesmos grupos já formados para discutirem
estratégias de participação colaborativa na construção da aprendizagem e da
comunicação que poderão dinamizar este Curso no Fórum Melhorias”. (Tela do AVA)
Comentário: As sugestões mais freqüentes se concentraram na inclusão de textos que
fossem hipertextuais para assegurar coerência com todo o discurso do Curso, bem como na
solicitação de que o tempo de duração do mesmo fosse dilatado a fim de que se pudesse ler
todas as postagens dos diferentes fóruns, bem como interagir nos diferentes espaços do
AVA. Argumento bastante presente visto que os 50 minutos de dedicação diária, definidos
no início do Curso, foram insuficientes. Algumas sugestões enviadas individualmente
assumiram um “tom” de auto-avaliação, posto que destas, algumas narraram dificuldades
em acompanhar o Curso bem como também registraram seus avanços, as aprendizagens.
Além disso, houve queixa quanto à orientação das atividades, sendo necessário maior
acompanhamento do professor/tutor. Para facilitar a construção coletiva dos textos, sugeriuse a inclusão de interfaces como whiteboarding ou wiki, dinamizando esse processo. A
cursista P.29 realizou uma produção individual interessante, sintetizando as falas dos
demais colegas e acrescentando um dado novo, o fato de não ter ainda claro como se daria a
avaliação. Avançando na questão da avaliação, o cursista P.28, acrescentou que seria
interessante avaliar diversos elementos do Curso (técnico, administrativo, material
pedagógico, etc). Daí se derivaram outras postagens que culminaram na importância da
auto-avaliação, destacando-se tal aspecto sobre os demais. Até que a P.01 trouxe como
contribuição o modelo de rubricas utilizadas em outro Curso a distância que estava fazendo
a fim de servir de ponto de partida para que, coletivamente, fossem emitidas as
contribuições do grupo.
Tratamento avaliativo: Dentre os retornos oferecidos pelo professor/tutor, a prática
comum, consistiu em reconhecer as críticas, de certa forma validá-las e logo em seguida
justificá-las. Sugeriu, em contrapartida, que o grupo organizasse um texto listando as
sugestões para o envio à instituição mantenedora. Também agradeceu a uma dupla que
teceu elogios ao Curso, ficou grato pelo carinho, mas disse que gostaria das críticas para
poder crescer. Agradeceu também a sugestão de incluir as interfaces que propiciam a escrita
colaborativa; disse que não as conhecia e que procuraria se informar. Quanto à sugestão de
acrescentar rubricas que avaliassem outros aspectos, foi objetivo, informando que devido ao
Curso ser de curta duração, três rubricas estariam de bom tamanho e informou que
continuava aguardando a elaboração das rubricas do professor. Questionou o mesmo
cursista o P.28, buscando esclarecer o procedimento que este descreve quando solicita a
auto-avaliação de seus alunos. Agradeceu o envio do modelo das rubricas para o
desempenho do professor/tutor e disse que se voltaria a falar delas.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): O princípio predominantemente empregado nesta
tarefa foi o diagnóstico, embora a tarefa não se concentrasse diretamente em explorar a
aprendizagem construída pelos cursistas, talvez por isso se afine com a avaliação processual
de Luckesi, visto que este a atrela ao planejamento. Além disso, sempre que o
professor/tutor julgou necessário, devolveu perguntas de modo a problematizar as situações,
convergindo com os elementos processuais da avaliação de Perrenoud. Ao lançar as
rubricas, vai ao encontro do que propõe Hadji para a sistematização de análises mais
transparentes e objetivas, portanto, fugindo do princípio medida/exame, além disso o
princípio negociação se desenvolveu a partir das análises das rubricas que viriam a ser
implementadas.
Quadro 20 – Fórum Melhorias
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Dada a ambigüidade dos enunciados e em face de esta tarefa ter sido realizada quase
que concomitantemente com o fórum Todos-Todos, é possível justificar o fato de os espaços
terem sido habitados em momentos pouco oportunos, ou seja, discussões que caberiam aos
GTs foram trazidas, individualmente, ao fórum Melhorias para serem discutidas
coletivamente, o que fez aumentar o volume de leitura. Tal situação foi intensificada quando
houve o lançamento das rubricas, pois o fórum correspondente para esse fim não foi aberto na
mesma ocasião gerando indefinição sobre onde postar os comentários.
Fórum: PESQUISA
Período: 13/10 — 25/11
Cursistas: quantidade/participações: Apenas dez cursistas entraram no fórum para postar as
produções de seus grupos, desses somente a P.01 e a P.21 teceram comentários sobre a
produção de outros grupos. Uma das cursistas desculpou-se por ter postado o trabalho no
lugar errado. Total de postagens: 15.
Atividade: Com o mesmo grupo formado anteriormente, pesquise os conceitos “Era
Digital”, “Cibercultura” e “Sociedade da Informação”. A seguir, faça comparações entre
o que encontraram em suas pesquisas particulares e as definições que se seguem.
Ao realizar esse trabalho, construa com seu grupo um texto de 03 ou 04 parágrafos
articulando educação e cidadania em nosso tempo. Para fazer a pesquisa inicial e trocar
idéias com os integrantes de seu grupo, use os fóruns de grupos específicos. Para enviar o
texto final de seu grupo para o tutor e compartilhá-lo com os demais participantes, utilize o
Fórum Pesquisa. (Tela do AVA). Prosseguiram orientações oferecendo as respectivas
definições citadas no enunciado e endereços de sites que auxiliariam a compor a pesquisa
solicitada.
Comentário: O enunciado da tarefa foi claro e orientou objetivamente como esta deveria
ser elaborada. A turma parecia ter perdido o entusiasmo, o fórum criado para discutir as
produções provenientes dos GTs ficou restrito as postagens das mesmas. O professor/tutor
chegou a fazer uma chamada para a participação, sem êxito.
Tratamento avaliativo: O tratamento dado pelo professor/tutor às produções postadas foi,
em geral, bem pontual. Parabenizou as cursistas que as enviaram, solicitou
complementação, lembrou da necessidade do título e da referência empregada; também
comentou sobre a linha de raciocínio, elogiou a inclusão de determinados autores para a
realização da tarefa.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): Ao procurar equilibrar atividades individuais e
coletivas, o professor/tutor empregou o princípio da avaliação individual ou coletiva, à luz
de Esteban; no entanto, na prática o que se configurou foi o feedback solicitado pela
instituição, apontando aos grupos o que faltava nos textos produzidos.
Quadro 21 – Fórum Pesquisa
A turma vinha concentrada em dar conta de cumprir as tarefas dentro dos prazos,
conforme dito no Melhorias, muitos deixaram de tentar ler as postagens dos outros GTs
mantendo-se no seu e eventualmente visitando o fórum permanente Hora do Café, espaço em
que se partilhavam inquietações, descobertas e angústias, o que de certa forma ajudou muito
aos que sentiam perder o ritmo do Curso. Enquanto isso, nos GTs o clima era de trabalho e de
resgate dos cursistas que vinham demonstrando sinais de abandono ao Curso.
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Fórum: EU APRENDIZ
Período: 22/10 — 15/11
Cursistas: quantidade/participações: Este fórum contou com a presença de dezesseis
cursistas, destes destacaram-se: P.01, P.08, P.16, P.21, P.28, pela quantidade de
comentários, que variaram de 16 a 59. Apenas uma cursista participou uma única vez,
quinze sequer visitaram o fórum.
Atividade: Vejamos as orientações para este fórum:
Individualmente, procure refletir sobre a deformação política do aprendiz em sala de aula
onde prevalece a pedagogia da transmissão.
Retome da Unidade 1 as produções que considera valiosas para o tratamento político da
participação em sala de aula presencial, em particular, na perspectiva da educação
cidadã. Ao mesmo tempo, leve em consideração a mídia de massa e a formação dos
receptores [aqui foram incluídos dois trechos de matérias de jornal a fim de agregar valor
as reflexões a serem estabelecidas]
* Apresente em um ou dois parágrafos uma síntese da reflexão desenvolvida para esta
atividade no Fórum: Eu aprendiz. Para isso, retome suas memórias de estudante
apresentadas na Unidade 1 e faça uma avaliação da sua aprendizagem da participação em
sala de aula que tenha evoluído na direção de eventuais ou sistemáticos engajamentos em
mobilizações coletivas na sua rua, no seu bairro, no seu colégio, na sua universidade, no
clube, no partido ou no seu trabalho. Espero por todos e todas de todos os grupos aqui!
Vale a pena lembrar: este fórum é para a participação de tada a turma! (Tela do AVA).
(Texto referente ao que se postou em todos os GTs).
Comentário: Dessa vez o grupo interagiu interferindo, questionando, complementando,
sugerindo, enfim, foi produtivo.
Tratamento avaliativo: O professor/tutor elogiou individualmente as participações
reflexivas, associou a experiência de alguns cursistas à sua própria. Surpreendeu-se com
alguns relatos (o que gerou indagações); corroborou idéias apresentadas; respondeu a
questionamentos levantados por alguns cursistas que não foram à frente na discussão com a
turma. Reafirmou que o espaço era propício para a conversa e, a menos que se quisesse
privacidade, não desperdiçassem a oportunidade de os cursistas se manifestarem (numa
visível tentativa de recuperar a interatividade estabelecida no início do Curso). Destacou
trechos de textos produzidos para a tarefa a fim de reiterar comentários voltados para a
prática interativa. Mais uma vez solicitou ao grupo a elaboração das rubricas para o
professor. Também não chegou a retornar a todos.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): Como o tratamento avaliativo se deu de modo
semelhante ao do fórum Todos-todos, ou seja, tardiamente, o princípio interatividade não
chegou a se efetivar na prática avaliativa; no entanto é possível reconhecer a finalidade
avaliativa de Hadji, ao traduzir-se em aprendizagem assistida, posto que através da
comunicação, se buscou contribuir com a progressão dos cursistas. Como o professor/tutor
retornou nominalmente as considerações que julgou necessárias, conclui-se que o princípio
da avaliação individual esteve presente.
Quadro 22 – Fórum Eu aprendiz
Desde o fórum anterior observa-se o maior cuidado do professor/tutor em orientar o
cursista quanto aos procedimentos que deveria tomar para produzir e postar seus trabalhos,
provavelmente um reflexo das observações traçadas no “Melhorias”. Outro recurso poucas
vezes usado foi o de deixar as orientações dentro dos GTs, tal prática foi observada para as
atividades paralelas que foram se constituindo durante o Curso. Além disso, o esvaziamento
do fórum Pesquisa terá determinado o lembrete no final da mensagem.
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A exemplo do que ocorreu no fórum Todos-Todos, o professor/tutor também só
realizou intervenções ou fez comentários nos dias 03 e 04 de novembro, quando, a princípio,
o fórum expiraria, uma vez que a cada semana se iniciava uma tarefa, apesar de se saber que
eles nunca se encerrariam.
Registra-se uma situação meio desagradável entre dois cursistas. Foi a única vez que
se observou um certo melindre o que talvez tenha justificado a evasão de uma das partes
envolvidas. Houve uma postagem que foi mal interpretada e um dos cursistas mais atuantes
pareceu ter se sentido ofendido ao lê-la e fez uma contra-argumentação rude. Em resposta, a
outra parte envolvida informou que não havia sido aquela a intenção do seu texto, pediu
desculpas e explicou melhor o que queria dizer. Novamente a primeira parte, ao ler esta
mensagem, escreveu outro texto tentando remediar a situação, mas parece que não surtiu
efeito, pois a cursista se calou, culminando em sua evasão, embora em outra ocasião
(“operação resgate12” fórum Hora do Café) ela afirme não ter sido em função desse episódio.
O professor/tutor pareceu ignorar o ocorrido.
Mais uma vez a mesma cursista que postou o trabalho no fórum errado, tornou a fazêlo neste, como mostra sua fala:
P.18 - Galera, são tantos os fóruns que eu acabei postando no local errado.
Abs.

A orientação do professor/tutor para as atividades que se seguem foi que houvesse a
dissolução dos grupos e se fizesse uma nova organização. Alguns se mantiveram com a
mesma configuração porque, ou se encontravam desfalcados, ou ainda estavam envolvidos em
concluir as tarefas pendentes. A própria pesquisadora passou a compor um trio, com dois
componentes restantes da formação original da primeira fase, o que gerou um período de
adaptação desta em relação à dupla, que apresentava sintonia entre si, apesar de desfalcada.
Certamente a alteração da conformidade dos grupos provocou algum período de introspecção
para o aprendizado do outro dentro dos GTs e esse fato terá repercutido na participação do
fórum Bidirecionalidade-Hibridação. Houve quem permanecesse só, foi o caso da P.06.

12

Recebeu o nome de Operação Resgate a iniciativa da cursista P.21 ao lançar essa idéia no fórum Hora do Café
que foi logo acolhida. Consistiu em levantar quais cursistas não estavam participando, os que já haviam evadido
e os que demonstravam sinais de que a evasão poderia acontecer. E, num “verdadeiro esforço concentrado”, o
maior número de cursistas deveria estar mandando e-mails, torpedos, manifestando o apreço e carinho pelo
evadido. (Informação extraída das notas da pesquisa.)
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Fórum: BIDIRECIONALIDADE-HIBRIDAÇÃO Período: 27/10 — 01/12
Cursistas: quantidade/participações: Novamente, um fórum pouco habitado. Poucos
ousaram ir além de postar a tarefa. No total foram apenas doze cursistas presentes. Total de
postagens: 18
Atividade: Escolham uma das opções apresentadas a seguir. Os grupos devem apresentar
sugestões de inclusão da bidirecionalidade-hibridação na educação on-line. Procure
extrair do Curso expressões desse fundamento e da interatividade manifesto nas produções
realizadas na Unidade.
1. Trazer exemplos de outros Cursos on-line conhecidos pelos participantes (É preciso
conhecer bem a dinâmica das interfaces disponibilizadas no ambiente virtual do
Curso). Elas são o lugar de encontro das faces.
2. Retomar exemplos de expressão de interatividade trabalhados na Unidade 1 e
analisar ali as possibilidades de potencializar a expressão da bidirecionalidadehibridação.
Seja qual for a tarefa escolhida, os novos grupos devem mostrar a síntese produzida no
Fórum Bidirecionalidade-Hibridação. Individualmente, todos podem fazer suas críticas a
cada síntese apresentada e/ou dialogar com as síntese e críticas feitas por todos. (tela do
AVA).
Comentário: Os participantes se ocuparam predominantemente em preparar a tarefa
solicitada para ser postada no GT, no entanto, a orientação para participar criticamente do
fórum em questão limitou-se a uma interlocução mais intensa entre apenas P.28 (este
acordado com o professor/tutor em realizar suas tarefas individualmente) e P.02.
Tratamento avaliativo: O professor/tutor aproveitou um comentário acerca de um tema e
sugeriu a visita ao site recomendado no AVA; convidou uma cursista a fazer
bidirecionalidade-hibridação no chat seguinte; indagou sobre a prática pedagógica descrita
pela P.08; retornou ao grupo Pamagiri, no mesmo dia, elogiando o texto, mas fazendo um
questionamento conceitual. O grupo também retornou logo, em um verdadeiro exercício de
co-criação e colaboração. Elogiou o trabalho do Grupo Aprendentes. Novamente nem
todos os grupos obtiveram retorno.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): Entre o tratamento avaliativo identificado pode-se
listar o princípio da avaliação individual e coletiva, em equilíbrio com a diversidade, de
Esteban. E tal como Perrenoud, lida com o erro, corrigindo, prevendo e alterando.
Quadro 23 – Fórum Bidirecionalidade-hibridação
A tarefa Situação de Sala de Aula: Antonete Freire foi a primeira a ser realizada, visto
que a anterior fora cancelada. Como a tarefa foi individual, foi natural o aumento das
postagens e a participação mais intensa.
Fórum: ANTONETE FREIRE
Período: 27/10 — 16/11
Cursistas: quantidade/participações: Foram dezessete os cursistas participantes da tarefa,
destacaram-se: P.01, P.08, P.17 e o P.29, cujo número de mensagens oscilou entre 05 e 08.
Cinco foram os cursistas que enviaram apenas uma mensagem. Os demais se mantiveram
com a média de 2 a 4 postagens. Não visitaram o fórum: quatorze cursistas. Total de
postagens: 56.
Atividade: A professora Antonete Freire leciona a disciplina Informática Educativa numa
classe universitária. Em reunião de professores ela verbalizou que sentia dificuldade de ter
a atenção dos seus alunos em sala de aula presencial equipada com 40 computadores em
rede interna e conectados à Internet. Segundo ela, a dificuldade estava em não conseguir a
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atenção dos alunos às aulas na lousa. Dispersos, navegando pela Internet, vendo e-mails,
ou jogando em rede os alunos não seguiam sua linha de raciocínio. Essa situação a
deixava se sentindo culpada por não conseguir encontrar soluções para atrair a atenção
da turma.
Imaginando-se presente naquela reunião, que sugestões daria a professora Antonete? Leve
em conta a temática trabalhada na Unidade 1. Escreva seu recado à professora no Fórum
Antonete Freire. (Tela doAVA.)
Comentário: Foram várias as postagens que tratavam de mandar os recados para a
professora Antonete, textos criativos, interessantes, bem-humorados, mas também
aconteceu polêmica a partir da posição de P.08, em virtude da sugestão de incluir
bloqueadores de sites para impedir a dispersão dos alunos. Houve um certo estranhamento,
sobretudo por que esta cursista era alguém que demonstrara, ao longo do Curso, seu
despojamento e ousadia. A vantagem é que derivou daí boa parte das postagens que
tratavam de, além de enviar os recados para a Antonete, acirrar a discussão sobre o
bloqueio do site. Pena que o professor/tutor não participou da discussão e sequer emitiu sua
opinião.
Tratamento avaliativo O professor/tutor parabenizou ao cursista P.28 pela compreensão
ao tema tratado neste seu único comentário no dia 29/10, quando já havia outros trabalhos a
serem postados. No dia 03/11, ele questionou direta e nominalmente alguns cursistas;
ponderou sobre comentários e sugeriu alternativas, incluindo o que chamou de “contrato
social” a ser estabelecido entre docente e discentes, mais de uma vez. Destacou trechos das
produções de alguns alunos, em geral, parabenizando pela produção textual e pela
pertinente reflexão. Mais uma vez alguns cursistas ficaram sem o retorno. .
Princípio(s) de avaliação adotado(s): Dessa vez a participação do professor/tutor não foi
tão tardia, no entanto, seus comentários limitaram-se aos dois únicos dias em que destinou
para esse fim, portanto pouca oportunidade houve para que os cursistas perguntassem,
questionassem, a fim de saber se haveria necessidade de refazer ou complementar.
Destacou-se nesse fórum a preocupação docente com a negociação, em como promover
uma avaliação negociada, no entanto esta não se deu nesse fórum, a não ser para o aceite de
envios tardios de trabalhos. Ao comentar, questionar e sugerir pode-se reconhecer a
finalidade da avaliação voltada para a construção do conhecimento, como princípio
presente em suas colocações, tal como sugerem Hoffmann e Perrenoud.
Quadro 24 – Fórum Antonete Freire
Pelo visto, o dia 03 de novembro foi destinado para professor/tutor “pôr a
correspondência em dia”, pois se concentra sobre essa data os retornos oferecidos aos
cursistas neste fórum também. Registre-se que novas contribuições para a professora
Antonete foram publicadas após essa data e não obtiveram qualquer retorno, assim como
alguns outros cursistas que postaram antes do dia 03/11.
Em relação à próxima tarefa, dado o fato das orientações para sua realização voltada
para a temática Wikipédia serem extensas, optou-se por deixá-las fora do quadro, sem
prescindir delas, posto que eram essenciais para o entendimento do que se solicitava. Portanto
é possível consultá-la em Anexo C.
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Fórum: WIKIPÉDIA
Período: 05/11 — 29/11
Cursistas: quantidade/participações: Apenas oito cursistas entraram no fórum com o
propósito de postar o trabalho. Total de postagens: 15.
Atividade: Elabore com seu grupo uma síntese em um ou dois parágrafos sobre as
vantagens da Wikipédia e do Wiki na cibercultura e na sociedade da informação e do
conhecimento. Ao final, poste este trabalho no Fórum: Wikipedia. Você poderá reagir
individualmente as sínteses dos grupos e as opiniões de todos os participantes postando
sua reflexão pessoal. (Texto do AVA)
Comentário: O fórum foi utilizado predominantemente para a postagem dos produtos da
aprendizagem, havendo apenas dois cursistas que se dedicaram à reflexão sobre a validade
dos conteúdos da Wikipédia, os P. 01 e P. 28.
Tratamento avaliativo: O professor/tutor mais uma vez destinou um único dia para
oferecer o feedback ou interferir sobre o trabalho, que foi o dia 12/11, cerca de cinco dias
após a postagem do primeiro trabalho apresentado no fórum. Parabenizou, sugeriu
investigação sobre as práticas pedagógicas, desafiou para contribuir na Wikipédia, indagou
sobre a possibilidade de construção de um texto coletivo a partir das produções da turma.
Cerca de mais quatro grupos postaram seus trabalhos após o dia 12 e estes foram
ignorados, uma vez que o mesmo não voltou ao fórum.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): O princípio da avaliação aplicado aos trabalhos que
se encontravam até o dia 12 e que parecem melhor se adaptar à situação desse fórum é o
diagnóstico, proposto por Perrenoud, ao observar os obstáculos vividos e suplantados a fim
de fazer uma avaliação por competências.
Quadro 25 – Fórum Wikipédia
Em relação à tarefa destinada a discutir inclusão digital, se faz necessária uma
explicação quanto ao enunciado, face à solicitação de que a tarefa fosse feita em duplas; no
entanto, como recentemente os GTs haviam se reestruturado em novas formações, o
professor/tutor optou em mantê-las, segundo ele, por sua coesão. Contudo existiram GTs
formados por duplas em decorrência da evasão.
A primeira postagem do fórum trouxe uma informação valiosa, que dizia respeito a
uma limitação tecnológica apresentada abaixo:
P.19 - Oi, gente.
Na atividade 8, o professor sugere a leitura da última pesquisa realizada
pela Unesco divulgada em 24/05/2004 sobre o perfil dos professores
brasileiros do ensino fundamental e médio, de escolas públicas e privadas:
http://www.unesco.org.br/noticias/releases/ano2004/prof_brasileiros/mostra
_documento (Acessado em 02/09/2005).
Esse link acima que foi colocado por Marco , mas não está abrindo a
pagina. Consegui localizar o texto no endereço abaixo:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001349/134925por.pdf
Estou tentando ler o texto, mas ainda nao consegui, pois nao estou
conseguindo fazer o download completo na minha maquina.
Abraços.
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Fórum: INCLUSÃO DIGITAL
Período: 11/11 — 28/11
Cursistas : quantidade/participações: Foram onze os cursistas que participaram deste
fórum. Total de postagens: 15.
Atividade: Para realizar esta tarefa sugerimos que você se junte a um colega de Curso e,
em dupla, produza um pequeno texto colaborativo sobre o tema: “Inclusão digital é mais
do que ter acesso às tecnologias digitais”.
As duplas poderão partir do texto-base aqui disponibilizado, extrair dele aspectos
relevantes para a confecção do seu texto e/ou pesquisar na Internet para ampliar a
abordagem aqui apresentada como proposição ao debate.
• As duplas disponibilizarão seus textos no Fórum: Exclusão Digital e todos
os cursistas, individualmente, poderão criticar as abordagens e agregar
valor a elas. (Tela do AVA)
Comentário: A primeira postagem do fórum foi destacada acima; logo a seguir o
professor-tutor agradeceu e justificou dizendo que na ocasião da organização das tarefas o
link funcionava perfeitamente e lançou um questionamento: que razões teriam determinado
a retirada do documento? Não houve retorno para sua pergunta. Os participantes se
limitaram a postar a tarefa.
Tratamento avaliativo: Foram duas as passagens do professor-tutor dentro do fórum, a
primeira se justificando sobre o inconveniente do link não estar funcionando (em 13/11) e a
segunda (no dia 22/11) para responder ou comentar sobre as postagens no fórum.
Como em outras ocasiões, houve quem postasse trabalhos em data posterior ao dia 22 e
ficou sem retorno. Aos que tiveram seus trabalhos analisados, observou-se o tratamento
direcionado ao GT responsável pela produção do material postado, em geral parabenizando
pela produção. O GT Pamagiri recebeu a orientação de ter cuidado com as regras da ABNT
para referência bibliográfica, chegando a incluí-las no fórum, socializando-as. O GT
Aprendentes se viu desafiado a ampliar o texto posto que incluía colocações merecedoras
de maior ênfase, foram orientados quanto a pesquisarem em outras fontes diferentes da
adotada porque não contemplavam o horizonte tomado. O professor/tutor provocou a
curiosidade através de indagações sobre o Projeto Piraí Digital. O GT Aprendentes tornou a
postar novo texto, mais completo do que havia feito, mas ficou sem retorno, pois foi após o
dia 22.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): Com relação aos que tiveram a oportunidade de
obter o retorno do professor/tutor, é possível reconhecer o princípio processo, sugerido por
Hoffmann, para substituir a medida, através de acompanhamento e registros, a fim de
auxiliar na construção do conhecimento.
Quadro 26 – Fórum Inclusão Digital
Além das variadas e sucessivas tarefas, que podem justificar a queda do número de
participações/cursistas nos fóruns de discussão, há outro forte indício atrelado a este, que é a
ausência de retorno/feedback das suas produções, de modo a poder ajustá-las e novamente
serem vistas, tal como se encontrava informado nas telas do AVA. O professor/tutor diversas
vezes omitiu-se em oferecer os comentários necessários/desejados tal como se espera de uma
avaliação que se paute pelo processo, através da aprendizagem colaborativa e necessária
interatividade. Convém dizer que, apesar do panorama descrito, o Curso paralelamente
mantinha o fórum Hora do Café, espaço habitado intensamente pelos cursistas e pelo
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professor/tutor, onde o clima continuava entusiasmado, bem humorado, sugestivo. Assuntos
diversos ali foram tratados o que provavelmente garantiu a motivação do grupo.
Fórum: TEORIAS EDUCACIONAIS
Período: 21/11 — 14/12
Cursistas: quantidade/participações: Apenas oito cursistas estiveram presentes para
depositar as produções de seus GTs. Total de postagens: 9.
Atividade: As mesmas duplas formadas anteriormente, estão convidadas a formulação de
uma síntese sobre o “construtivismo” e “interacionismo” em educação.
As duplas devem disponibilizar seus textos no Fórum: Teorias Educacionais e
todos os cursistas, individualmente, ou não, poderão criticar abordagens e agregar valor.
(Tela do AVA)
Comentário: A participação dos alunos restringiu-se à postagem dos trabalhos de seus
GTs.
Tratamento avaliativo: O professor/tutor entrou apenas uma vez, no dia 22/11, quando
havia somente a postagem do GT Aprendentes. Elogiou a qualidade da produção bem como
a referência utilizada.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): Nesta única passagem do professor/tutor pelo
fórum, o princípio da avaliação da aprendizagem reconhecido na única postagem lá
encontrada na ocasião foi a valorização do caráter coletivo da produção.
Quadro 27 – Fórum Teorias Educacionais
Levando em conta que somente um grupo teve retorno sobre sua produção, a
pesquisadora visitou os respectivos GTs para observar se as produções foram acompanhadas
por lá e também não havia registro de sua passagem, para essa tarefa.
Fórum: O PROFESSOR TUTOR
Período: 26/11- 06/12
Cursistas: quantidade/participações: Seis cursistas estiveram presentes postando seus
trabalhos. Total de postagens: 10.
Atividade: Em duplas formulem uma síntese sobre como pensar a autoria do professor
inspirada no trabalho do designer de software e do webdesigner e, em seguida,
disponibilizem este trabalho no Fórum: Professor Autor. Todos os cursistas,
individualmente ou não, poderão criticar as abordagens e agregar valor. (Tela do AVA)
Comentário: Quem abriu as postagens nesse fórum foi o professor/tutor que afirmava estar
curioso por ler os trabalhos produzidos pelos grupos e lembrou que este era o espaço para
sua postagem. Em 03 de dezembro, novamente postou uma mensagem dizendo que
continuava aguardando as postagens dos grupos, uma vez que faltavam algumas; no
entanto, não comentou sobre as que já se encontravam no fórum. Os demais alunos, por sua
vez, limitaram-se a publicar suas produções.
Tratamento avaliativo: Não houve qualquer tratamento, a não ser o lembrete para fazer a
tarefa.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): Não há registros. (Vede observações abaixo.)
Quadro 28 – Fórum Professor Autor
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Fórum: RAUL SILVEIRA
Período: 02/10 — 14/12
Cursistas: quantidade/participações: Somente onze cursistas passaram pelo fórum.. Total
de postagens: 11.
Atividade: O professor universitário Raul Silveira leciona uma mesma disciplina nas
modalidades presencial e on-line. Ele costuma revelar entre seus colegas que sente-se
duplamente inseguro na docência via Internet porque:
1. Não tem habilidade com o ambiente virtual de aprendizagem, mesmo tendo feito o
Curso de atualização sobre o ambiente virtual adotado;
2. Não ‘poder’ admistrar a aprendizagem e sua avaliação a partir do ‘olho no
olho’podendo lançar mão do ‘vigiar e punir’quando for ‘necessário’.
Esse professor foi convidado a ingressar no programa de formação continuada da
sua universidade. Em um dos Cursos ele se deparou com indicadores de interatividade que
lhe despertaram grande interesse. Ele pediu ajuda aos seus colegas de formação
continuada para traduzir os indicadores em aplicações práticas para sua disciplina
Comunicação e Expressão que leciona na graduação em Pedagogia. Os colegas, em sua
maioria, reclamam do próprio Curso de formação continuada, dizendo que ele mesmo não
pratica os indicadores que professa.
Convido as duplas atuantes na Unidade 3 a ajudarem o professor Raul. Seja a
partir dos indicadores citados, seja com base em outras abordagens, que sugestões
práticas podemos oferecer a ele? Ao final desse nosso Curso, particularmente, quando
estamos estudando a autoria do professor presencial e on-line, que sugestões podemos
oferecer a ele. Coloque sua opinião no Fórum: Raul Silveira. (Tela do AVA)
Comentário: Neste fórum duas postagens se destinaram a agradecimentos gerais entre
cursistas, as demais foram para publicar os respectivos trabalhos.
Tratamento avaliativo: O tutor não esteve presente.
Princípio(s) de avaliação adotado(s): Não há registros. (Vede observação abaixo).
Quadro 29 – Fórum Raul Silveira
As informações que se seguem têm por objetivo poder observar o acompanhamento do
professor/tutor durante o processo de construção das tarefas, pois como os fóruns foram
empregados em boa parte das vezes para depósito das produções, sem que houvesse discussão
em seu interior e também por não se registrar as interferências do professor/tutor em alguns
deles, optou-se por resgatar tal trajetória a partir das gravações dos GTs, assim é possível
confrontar alguns dados.
GT Conectadas, criado na primeira fase com a seguinte formação: P.05, P.13, P.30.
Chegaram até a fase de comentar as rubricas, encerrando-se aí a discussão, até aquela ocasião
as interferências do professor/tutor eram constantes, sobretudo para incentivar e orientar as
produções. Era um grupo que tinha dificuldade de produzir colaborativamente, face aos
diversos compromissos das cursistas.
GT Fractais teve por formação os cursistas: P.01, P.09 e P.12. Fez parte da primeira
formação dos GTs, grupo do qual a pesquisadora participou. Observou-se que na primeira
tarefa, solicitada através dos GTs para que seu envio se desse por e-mail, a atividade deveria
ser discutida em seu interior não havendo espaço para a socialização da produção em um
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fórum específico para esse fim. Justifica-se, dessa forma, o fato de esta tarefa não ter sido
incluída entre as analisadas; no entanto, vale o registro de que dentro do GT, foi a que contou
com a maior interferência, orientação, mediação e questionamento do professor/tutor. Ele
voltou a apresentar a mesma interferência quando foram discutidas as rubricas. As demais
tarefas não contaram com a mesma mediação, resumindo-se a um breve retorno sobre o
produto final depois do comentário da P.01 sobre isso. Nesse grupo, um dos componentes
evadiu-se por decorrência de problemas de saúde na família.
O GT Digital teve por formação os cursistas: P.02, P.04, P.27. Contou com três
interferências bem pontuais do professor/tutor durante o processo de construção da primeira
tarefa. Quando a concluíram obtiveram a mensagem do tutor parabenizando por a terem
consolidado, e dizendo que em breve comentaria sobre a produção e que lessem os Boletins 3
e 4 com as orientações para as próximas tarefas. Ao realizarem a tarefa seguinte pareciam já
considerarem-na concluída quando o professor/tutor orientou sobre como complementar o
trabalho. O grupo estava preocupado, pois acumulara tarefas em decorrência da primeira que
tomara muito tempo. Ao grupo havia sido incluída a P.02 que se encontrava sozinha e
posteriormente, na nova composição dos grupos, a P.29. Todas bem acolhidas, participando
ativamente do trabalho. Desde a discussão das rubricas de avaliação o grupo não obteve mais
qualquer retorno do professor/tutor durante o processo de construção.
GT Epígono (1ª formação) teve a participação dos cursistas: P.10, P.16 e P.19. A
primeira tarefa contou com a orientação do professor/tutor que, inicialmente, solicitou que os
materiais deveriam ser socializados no GT de modo que todos os componentes tivessem
acesso; a seguir esclareceu e ao mesmo tempo fez refletir sobre o conceito de interatividade
quando atendeu á solicitação de P.16 participante do GT. Questionou um exemplo seguido de
comentário trazido pelo P.10 para a tarefa, a primeira. Voltou ao GT, elogiando as análises e
solicitando que o grupo consolidasse logo o trabalho, recomendando a leitura dos Boletins 3 e
4 e que buscassem fazer as próximas tarefas. Retornou ao grupo após o mesmo ter enviado a
atividade por e-mail, conforme o enunciado da mesma solicitava e, como uma forma de
confirmar o recebimento, faz um comentário curto ao elogiar as análises estabelecidas no GT
e afirmou retornar em breve apresentando suas considerações. Voltou ao grupo para
incentivar a discussão naquele espaço, para somente então haver a consolidação da tarefa 3. O
grupo teve uma companheira evadida que por estar em fase de exame de qualificação para o
doutorado alegava não ter tempo para o Curso. O professor/tutor, nesse caso, retornou ao GT
dizendo:
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Professor/tutor: Entendemos bem os seus motivos. Mesmo assim, tente
não evadir. Sei que administrar o tempo com tantas responsabilidades não
é nada fácil. Entretanto, tente mais um pouco! Você já sabe que pode contar
com o seu grupo e comigo!

Diante da situação, o professor/tutor incentivou o grupo a continuar trabalhando e
orientou sobre a postagem, além disso, pediu que não se estressassem. A cursista ainda
insistiu por mais uma semana, diante do empenho dos companheiros, não só do GT, mas da
turma de um modo geral, bem como do professor/tutor o que a deixou bem inibida para
comunicar oficialmente a sua saída. Logo depois desse anúncio foi interessante e, por que não
dizer emocionante, ler as demonstrações de carinho, força e até de ajuda para a prova de
inglês que P.16 iria fazer.
O professor/tutor somente retornou ao grupo quando para anunciar que iria postar as
rubricas e que estas seriam discutidas inicialmente no chat. Aproveitou para incentivar a dupla
P.10 e P.19 dizendo que a parceria estabelecida havia gerado um exercício de co-criação
bastante interessante. Depois disso não voltou mais ao grupo, que passara a contar com a
participação da cursista e pesquisadora P.09, desde quando houve solicitação para que os
grupos originais se dissolvessem; desde então o GT passou a ser identificado como Epígono
2, com a seguinte formação: P.09, P.10 e P.19. Foram muitas as trocas estabelecidas entre os
componentes do GT, buscou-se otimizar o tempo em decorrência de tantas tarefas, para isso
optou-se por fazê-las simultaneamente, muitas foram as postagens e construções, mas
lamentavelmente nesse processo de construção não mais se contou com a intervenção do
professor/tutor.
O GT Mineirice teve por formação as cursistas: P.3, P.11 e P.29. Elas enfrentaram
sérios problemas para se “encontrar” e interagir, tanto que do trio apenas uma concluiu o
Curso. Em decorrência disso o grupo sempre atrasou suas postagens, se for levado em conta o
fato de a cada semana novos temas, discussões e fóruns serem abertos. Tal fato gerou certa
insatisfação e descontentamento entre as partícipes. Então as intervenções do professor/tutor
aconteceram muito mais com o objetivo de incentivá-las do que propriamente para interferir
ou orientar as produções. Contudo, o GT caminhou, ainda que titubeantemente, até a
discussão das rubricas.
A mediação do tutor se deu com as seguintes passagens:
Professor/tutor - Pessoal, por onde andam? Vamos ao debate?
Vocês estão tendo alguma dificuldade?
Contem comigo!
Vamos nessa, cuidado com os prazos. Amanhã a agenda muda. Claro que
teremos alguma flexibilidade. Contudo, procurem não acumular atividades.
Vamos manter o pique! (Em 03/10)
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Depois de três dias, ao observar que as cursistas haviam retomado o trabalho, lançou:
Professor/tutor - Olá ! Agora que vocês retomaram a discussão, procurem
sistematizar e debater mais sobre o conceito de interatividade. Soltem o
verbo neste fórum! Sem medo de ser feliz!”(Em 06/10)

Tal mensagem foi publicada logo após o grupo postar no próprio GT a produção da
tarefa (que era para ser enviada por e-mail), além disso, vale o registro de que não houve
qualquer discussão a respeito.
Professor/tutor - Mineiras queridas, cadê vocês?
Vamos ao debate?
Qualquer dúvida ou dificuldade contem comigo! (Em 08/10)

Depois disso, foi possível descobrir que duas das cursistas trabalhavam juntas e
aproveitaram a “presencialidade”, ou seja, o encontro físico, para realizar as discussões e
pesquisas da Internet. Em 11/10, quando o professor/tutor retornou ao GT, deixou orientações
quanto aos procedimentos a serem tomados para o envio da tarefa 2, uma vez que esta havia
sido enviada pelo grupo por e-mail a exemplo do que ocorrera com a atividade anterior, bem
como parabenizou o grupo pela iniciativa em lançar-se para a atividade 3.
Diante dessa situação, uma cursista (P.21) que tinha por hábito visitar os diferentes
GTs, ofereceu ajuda a fim de que o grupo agilizasse suas produções. Eis que depois de
seguirem as orientações do professor/tutor e da ajuda da colega, houve a postagem de maneira
correta. Então o professor/tutor ofereceu o seguinte retorno:
Professor/tutor - Parabéns pelo esforço na consolidação do trabalho da
semana 2. Procurem agora atualizar suas agendas e analisar as orientações
dos últimos boletins. A unidade 1 chega ao final e vamos discutir no
próximo chat os indicadores de avaliação.
Vocês sabem que podem contar comigo! Estou à disposição de vocês.
Vamos nessa! Espero vocês aqui e nos fóruns todos-todos, melhorias e
pesquisa. (Em 18/10)

Ao chegar na discussão das rubricas, a P.29, antes de fazer suas análises, escreveu uma
mensagem cujo título era: “Debate solitário — rubricas”, que se segue:
P.29 - Ei ....... e, .......... cadê vocês? Precisamos discutir os critérios de
avaliação. É possível interatividade sem comunicação? É possível
construção conjunta do conhecimento sem c´-participação das colegas?
Precisamos ser co-autoras dos critérios, compartilhando aqui no fórum as
nossas idéias. Não basta as discussões que fazemos no ambiente da
faculdade. A participação deve se dar aqui no AVA. Vamos aparecer,
meninas?

Em outra postagem, com a finalidade de dar por concluída a tarefa e poder se integrar
a uma nova formação de grupos, a P.29, diz:
P.29 - Minha discussão, como eu já disse anteriormente, se deu de modo

solitário. Estou postando alguns comentários, pais aguardei até agora

e
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não houve participação aqui em nosso fórun de minhas colegas. Procurei
participar das discussões dos outros GT sobre as rubricas. Abraços.

Não havendo mais retorno do professor/tutor.
O GT Aprendentes teve por formação os cursistas: P.02, P.14, P.27. Grupo formado
para atender à recomendação da dissolução dos grupos. Dada a intensa produção colaborativa
de mensagens que “iam” e “vinham” entre os participantes, o professor/tutor solicitou, logo
no início da formação, que se colocasse no título da postagem “Texto Final”, quando a versão
final ficasse pronta. Desde então (semana 7) não voltou mais ao GT.
GT Paruáras teve como integrantes as cursistas: P.18 e P.27. O grupo teve algum
problema de comunicação e só foi possível abrir o GT por ocasião da segunda tarefa e, tão
logo aberto, houve a postagem desta pronta; foi quando o professor/tutor solicitou que se
utilizasse o espaço para as trocas interativas; que em breve estaria retornando sobre o trabalho
e procedessem à leitura do Boletim 2 para tomar conhecimento dos avisos e orientações. Sete
dias se passaram sem que houvesse qualquer entrada no espaço, quando o professor/tutor,
entra e diz:
Professor/tutor - Vamos habitar o fórum paruáras? Vocês estão sumidas. Se
comuniquem comigo por e-mail e relatem suas inquietações. Estou à
disposição de vocês. (Em 18/10).

Com a mensagem acima é natural concluir que o grupo, ou parte dele, comunicou-se
com o professor/tutor por e-mail, nesse caso não publicizado na plataforma. Em 22 de
outubro, houve a postagem das rubricas de avaliação da aprendizagem, que foi comum a
todos os grupos. O último registro de postagem do grupo foi em 07 de novembro.
GT Pós Modernas, em nova formação, a partir da segunda fase do Curso, teve como
participantes: P.02, P.08, P.21. A primeira visita do professor/tutor ao GT se deu para avisar
do procedimento a ser tomado quando fosse enviada a versão final da tarefa, que deveria ser
identificada como Texto Final. Este foi um aviso comum aos GTs. Onze dias depois da
mensagem anterior e após dezenas de mensagens onde trocam as construções colaborativas, o
professor retorna ao GT para comentar que o primeiro texto estava muito bom e que pensava
em publicar, através de um texto colaborativo. Sugeriu que se pensasse no assunto. Desde
então, foram outras dezenas de postagens para a realização das tarefas restantes sem que
houvesse acompanhamento do professor/tutor. As participantes desse grupo sempre se
destacaram demonstrando competência para produções colaborativas o que provavelmente
deixou o professor/tutor mais tranqüilo quanto aos itinerários tomados por elas, estimulando
que alçassem vôos.
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GT Pamagiri teve por formação os cursistas: P.07, P.17 e P.23. O grupo apresentou
problema semelhante ao Paruáras e teve seu GT aberto algum tempo depois dos demais
(03/10); devido a isso, a primeira visita do professor/tutor se deu logo no início para
esclarecer aos componentes sobre os procedimentos e prazos. A segunda postagem do
professor/tutor se deu através de mensagem coletiva e foi enviada para orientar sobre alguns
cuidados:
Professor/tutor - Para consolidar a atividade procurem teorizar um
pouquinho sobre interatividade, coloquem as três esferas da interatividade
com os exemplos já sugeridos por vocês fazendo um breve comentário sobre
cada um. O que for exemplo da Internet, não esqueçam de colocar os links.

A visita seguinte do professor ao GT foi para agregar um cursista que estava
chegando. Como o grupo em questão se encontrava em fase inicial, julgou ser mais
conveniente a sua inclusão ali. Em 18/10, parabenizou o grupo pela consolidação do trabalho
e solicitou que lessem os boletins procurando se ocupar das próximas tarefas. Pediu que o
grupo não sumisse e afirmou que poderia contar com ele. Retornou para esclarecer uma
abordagem equivocada sobre a interatividade, a qual o grupo vinha assumindo. Finalizou
respondendo ao desabafo de uma das cursistas (P.07), que se dizia aquém do nível da turma e
contava com o apoio solidário de colegas de outros GTs. Foi quando o professor/tutor
respondeu:
Professor/tutor - Seja bem vinda, mesmo com pouca experiência na área
docente. Traga sua sensibilidade valiosa. Lembre-se de sua carreira
discente... muitos professores bons e outros tantos deixando a desejar.
Aproveite essa oportunidade do curso para rever sua vida de estudante e se
preparar para a docência na era digital.
Conte com nossa ajuda. Procure interagir com seu Grupo de trabalho PAMAGIRI. Faça contato com as pessoas do seu grupo e procure realizar a
atividade proposta.

O GT Parangolé foi formado pelos cursistas: P.06, P.21 e P.26. A primeira passagem
do professor/tutor pelo GT foi para parabenizar e dizer-se admirado pelo começo de conversa.
Na segunda passagem sugeriu que incorporassem as leituras disponíveis na biblioteca do
Curso a fim de “turbinar” as análises. Solicitou que consolidassem logo o trabalho e o
enviassem. Lembrou a leitura dos boletins e se colocou disponível para o grupo. A passagem
seguinte foi para confirmar recebimento da tarefa, dizer que respirassem um pouco e
iniciassem a próxima. Quando o grupo discutia, o fórum Melhorias interferiu concordando
com o comentário referente ao hipertexto.
O grupo também demonstrou apresentar sinais de cansaço ou mesmo de que haveria
alguma desistência a caminho, então a P.21 fez um apelo enviando a mensagem cujo título
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era: “ESTOU ME SENTINDO SOZINHA..HELP ME” , texto de Vanessa da Mata, muito bem
humorado, que é trazido para ilustrar como estava o clima do GT e da turma:
P. 21 Estou solitária..
‘não me deixem só.
Mas não me deixe só
Eu tenho medo do escuro
Eu tenho medo do inseguro
Dos fantasmas da minha voz
Não me deixe só”.
Sinto falta de vcs..
Bjinhos.

Tal declaração fez repercutir mensagens de componentes dos diversos GTs, que além
de afirmarem que ela não estava só, ajudaram na interlocução acerca da tarefa.
Apenas uma companheira do grupo retornou e com uma série de dúvidas de ordem
conceitual, as quais a P.21 tentou esclarecer. Enquanto isso, as tarefas se acumulavam e em
vôo solitário a P.21 buscava realizá-las na medida do possível, até que tornou a fazer outro
apelo, postando outra mensagem cujo título era: “CADÊ VC, EU VIM AQUI SÓ PRÁ TE VER”
P. 21 -CADÊ VC, EU VIM AQUI SÓ PRÁ TE VER..
CADÊ VC, EU VIM AQUI SÓ PRÁ TE VER..
CADÊ VC, EU VIM AQUI SÓ PRÁ TE VER..
CADÊ VC, EU VIM AQUI SÓ PRÁ TE VER..
Isso é o que diz a música, mas eu vim aqui para interagir com vcs.
SAUDADE de VCS..PARANGOLÉS.
Vamos por a mão na massa!!! Semana 4 já está no ar...Parece até que ando
assistindo os programas da XUXA, né?

Até que com todas as dificuldades as tarefas foram construídas a quatro mãos, uma
vez que um dos colegas evadiu mesmo. Nesse período, o professor/tutor não apareceu no GT,
portanto não acompanhou as últimas tarefas da primeira fase do Curso.
Na primeira formação dos GTs, o Sinapse, se destacou pela infinidade de postagens.
Sem dúvida um grupo em sintonia fina. Era composto pelos cursistas: P. 08, P.14 e pelo P.28,
que para não abandonar o Curso se rendeu à “Operação Resgate”, negociou com o
professor/tutor a possibilidade de realizar as tarefas individualmente, pois dessa forma
dependeria apenas de seu ritmo pessoal de trabalho, sem correr o risco de comprometer seus
colegas, como temia, visto que o grupo se orgulhava de postar as tarefas nas datas
correspondentes às semanas. Com tal atitude é possível reconhecer o princípio da negociação
em avaliação, como numa espécie de “contrato didático”, conforme propõe Perrenoud.
As duas passagens iniciais do professor/tutor pelo GT se deram no dia 03/10 e
dirigiam-se nominalmente a dois cursistas e, apesar do texto estar diferente para cada um,
redundou na mesma solicitação de que interagissem mais tanto no GT como no ciberespaço.
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Elogiou a sensibilidade de uma das cursistas por sua análise e não se cansou em tecer elogios
ao grupo, como nessa fala:
Professor/tutor- Pessoal, vocês são um exemplo de grupo de trabalho
interativo. A partir das contrubuições pessoais de cada um vocês interviram
o tempo todo na mensagem um do outro. Vocês dialogaram o tempo todo, se
encantaram um com o outro e construiram a identidade do grupo.
Parabéns!

O primeiro feedback efetivo enviado pelo professor/tutor a este grupo se deu em
relação à Unidade 1, que dizia:
Professor/tutor - Vocês devem mesmo comemorar. Fizeram um excelente
trabalho. O processo e o produto são as provas da qualidade. Em breve
farei aqui mesmo no fórum do grupo, os comentários sobre a produção de
vocês. (grifo do professor/tutor).

Em outra postagem disse que é necessário ser aluno online para ser docente online,
falou da formação continuada de professores e encerrou recomendando que estivessem
atentos aos prazos das postagens do Curso. Em nova postagem, dois dias depois, retornou ao
assunto pois o grupo parecia ter compreendido equivocadamente o que ele dissera. Daí expôs
com destaque a idéia central, numa tentativa de eliminar qualquer mal entendido.
Na entrada seguinte, disse que o grupo ia bem com as discussões e lembrou sobre
como postar as tarefas. Dois dias depois, propôs que pensassem na docência online e
presencial e o exercício da interatividade. Encerrou elogiando a interatividade do grupo.
Dialogou com os cursistas através de suas construções.
Demonstrar o panorama dos GTs permitiu que se observasse o tratamento avaliativo
oferecido nas primeiras produções do Curso que contaram com o acompanhamento
sistemático do professor/tutor, dialogando, desafiando, intervindo, indagando, tal como se
espera de uma avaliação processual que requer observação atenta e intervenção apropriada.
No entanto, tal prática passou a ser negligenciada nas tarefas finais, posto que nem nos GTs,
nem dos fóruns de discussão pode ser visto o mesmo tratamento. Em boa parte das vezes, o
professor/tutor retornou apenas para elogiar a construção. Dessa forma, é possível observar
que os quadros dos fóruns analisados refletem fielmente o contexto encontrado nos GTs.

3.2.3 Os limites e possibilidades identificadas nas propostas de avaliação adotadas no
Curso e suas implicações tecnológicas e pedagógicas.

Para abordar essas limitações e possibilidades optou-se em retirar das postagens do
Fórum Melhorias, as contribuições dos cursistas acerca da avaliação, uma vez que este
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convergiu na análise de aspectos técnicos e pedagógicos do Curso de um modo geral, de onde
são extraídos elementos que podem implicar na/para a avaliação.
Levando em conta que a avaliação da aprendizagem foi tomada do ponto de vista
processual (conforme o entendimento de todos os autores que discutem a avaliação e
fundamentam esta pesquisa), tanto pelas propostas de avaliação divulgadas no Curso desde
seu início, como as que foram apresentadas em meio a sua trajetória (é o caso das rubricas),
algumas das críticas apresentadas não se encontram na ordem direta da avaliação, mas
contribuem para a construção do conhecimento, logo podem oferecer subsídios para
desenvolver uma avaliação mais funcional, no aspecto técnico e mais complexa no aspecto
pedagógico, considerando-se o que o Curso é online.
Assim, quanto aos aspectos técnicos, a primeira consideração parte da P.21 ter se
referido à subutilização da interface chat pela turma, convém dizer que esta, se pensada como
espaço de encontro para a promoção de esclarecimentos mais imediatos com seus pares,
espaço de interlocução instantânea, contribui para a construção colaborativa da aprendizagem
e é, sem dúvida, uma interface que oportuniza a interatividade de maneira bem dinâmica;
contudo, se associada à avaliação da aprendizagem, recorre no risco da exclusão tão criticada
por Luckesi (1995) e Esteban (2002a-b), à medida que a flexibilidade de tempo e lugar é o
maior argumento de quem opta por essa modalidade de ensino, como já se havia comentado
anteriormente.
Convém trazer a fala do P.10 no documento formulado pelo Epígonos (1ª formação) e
levado ao fórum Melhorias, que trata de sua dificuldade pessoal em interagir no chat e que
poderia traduzir-se em outro elemento de exclusão, caso esta interface fosse empregada para
avaliação da aprendizagem:
P.10 - tenho dificuldade de interagir com os colegas pois vários assuntos ao
mesmo tempo são abordados, tudo muito rápido e difícil de assimilar o
exercício da comunicação interativa.

A pesquisadora, na condição de aluna, considera também que seria muito interessante
que a interface chat, permitisse o acesso à voz e à imagem, nem que fossem as fotos já
postadas no Curso em forma de link, também apontado pelo GT Epígonos (1ª formação). Esse
recurso, sobretudo, na fase inicial do Curso, quando ninguém se conhecia ainda, ajudaria a
superar os bloqueios e timidez iniciais, dando voz e vez a todos, visando proporcionar mais e
melhores relações interpessoais. Esse aspecto foi trazido não por que esteja diretamente
associado à avaliação da aprendizagem, mas pelo fato de o Curso ter sido pautado no conceito
de interatividade e práticas interativas. Dessa forma, o chat favoreceria o desempenho do
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cursista, logo da avaliação processual, através do exercício como sugere Luckesi (1995), no
caso, exercício interativo; além de estimular e valorizar as diferentes vozes (ESTEBAN,
2002a-b). Saber lidar com as diferentes linguagens presentes na contemporaneidade é sem
dúvida uma competência importante.
A segunda limitação técnica foi apontada no “Fórum Melhorias” pelos GTs: Epígonos
(1ª formação), Parangolé e Os Fractais, que não está diretamente ligada à avaliação, mas por
contribuir para a construção da aprendizagem, contribui também para o processo avaliativo,
uma vez que esta deve estar a serviço da aprendizagem, como define Hoffmann(2004a), foi a
ausência do componente hipertextual nos materiais didáticos empregados no Curso. Com isso,
determina-se que o estudo, a leitura e o pensamento se mantivessem lineares indo de encontro
ao que se pautou no Curso ao tratar da interatividade, tornando-se incoerente na prática,
sobretudo na modalidade online, que se “quer”, “pode” e “deve” ser interativa (Ramal, 2002 e
Silva, 2002). No entanto, Os Fractais no documento anexado ao fórum Melhorias acrescentam
nova interpretação que pode atenuar essa incoerência:
GT Os Fractais - se partirmos do princípio de que a hipertextualidade não
está necessariamente na apresentação física do hipertexto, mas relaciona-se
com o fato do texto provocar o aluno a partir para outros textos em busca de
outros conceitos, então pode-se dizer que existe uma hipertextualidade
subjetiva.

A terceira limitação técnica imposta pelo AVA apontada pelo GT Epígonos (1ª
formação), Parangolé e Os Fractais e que gerou algumas queixas referia-se a interface Fórum,
(a maior delas), era o impedimento de apagar/editar algo repetido ou errado. Neste caso tal
queixa está mais diretamente relacionada à avaliação visto que os Fóruns representaram o
palco onde se expunham os processos e produtos da aprendizagem e quando se detectava
algum erro ou desejo de alteração restava apenas a possibilidade de enviar nova postagem
com a versão corrigida, ampliando o volume de leituras e também correndo o risco de
promover o “ruído” na comunicação, uma vez que diante de tantas postagens confundir-se
quanto a identificar qual é o material válido, não foi difícil. Talvez tenha sido por isso que o
professor/tutor passou a orientar os cursistas dentro dos GTs a usarem a expressão “Texto
Final”, ao intitularem as produções finais de cada tarefa.
A quarta limitação técnica, registra-se por esta ter ocorrido duas vezes em situações
distintas, dois endereços eletrônicos foram indicados para a realização de duas tarefas, não
estavam mais disponíveis na rede, isso implicou no cancelamento de uma, enquanto o
segundo foi localizado pela cursista P.19, em outro endereço e apesar de seu empenho em
socializar a informação não conseguiu abrir o arquivo por ser “pesado” demais, outros
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cursistas também não o conseguiram. A tarefa foi cumprida, entretanto não contou com todos
os dados originalmente previstos para sua utilização, comprometendo a possibilidade de
diferentes análises, logo de construções individuais e/ou coletivas.
A quinta limitação técnica citada no fórum Melhorias pelo GT Epígonos (1ª formação)
e pelas P.08 e P.14, que se volta para a avaliação diz respeito à necessidade de inclusão da
interface wiki, ou similar, para a promoção da escrita colaborativa dentro do AVA, o que
favoreceria o acompanhamento do professor/tutor sobre as produções, além de economizar
múltiplas postagens até que se chegasse à versão final.
A sexta limitação técnica foi trazida pela pesquisadora, que se coloca nesse caso como
tal, diz respeito à operacionalidade das rubricas, as quais, embora venham a ser discutidas
posteriormente, devem estar aqui sendo analisadas face as limitações técnicas não só do AVA
em questão como dos que se dedicam ao estudo da educação online sob o enfoque
informático, isto é, técnico e, portanto, se encaixam melhor a esse espaço. Para exercitar a
funcionalidade das rubricas a pesquisadora optou por realizar as avaliações de alguns
cursistas, empregando-as.
Observou que todo o procedimento de conferência das postagens e de levantamento
(quantitativo) das participações dos cursistas, não era favorecido pelo AVA da forma como
foi organizado, o que demandou um consumo de tempo irracional e num trabalho exaustivo,
fazendo com que se gastasse mais energia sobre levantamentos estatísticos do que
propriamente sobre as análises das tarefas pois até chegar-se a elas já se havia percorrido um
longo trajeto. Então a sugestão é que se disponibilize ou mesmo venha a ser construído algum
aplicativo que possa mensurar quantitativamente as participações do cursista no AVA e que
estas possam ser “linkadas” às suas respectivas produções (individuais e coletivas), bem como
ser possível acessar tais participações a partir da classificação das mesmas, ou seja, por
exemplo procurar a postagem por tarefa, por cursista, por fórum, por data. O investimento em
softwares que favoreçam o trabalho docente aproxima a avaliação da aprendizagem daquilo
que mais se almeja entre os educadores: que ela seja o mais legítima, justa e equânime
possível. Uma vez que dispensado de gastar tempo e energia debruçando-se sobre essa
atividade quase que “braçal” de levantamentos estatísticos, o professor poderia concentrar-se
sobre a qualidade das produções, tanto as que estão em processo, quanto aos seus produtos.
Em contrapartida, a possibilidade técnica de se ter gravados todo o processo e
produção final das construções dos cursistas, faz com que seja possível revê-las tantas vezes
quantas sejam necessárias, fato que ocorreu com a pesquisadora ao realizar esta pesquisa,
posto que as telas do AVA foram determinantes para a coleta de dados.
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Outra possibilidade técnica diz respeito à própria mídia da qual a educação online se
utiliza. O computador conectado à Internet oportuniza a prática de atividades em grupo, uma
vez que ao ter o pólo de emissão liberado, permite que ocorra a interatividade. Dessa forma,
não estimulá-la, representa subutilizá-la. No caso do Curso em questão, esta foi ampla e
profundamente exercitada através predominantemente da interface fórum, cabendo aqui essa
observação da pesquisadora na posição de cursista
Quanto aos limites e possibilidades pedagógicas, pode-se dizer que, entre os autores
que discutem avaliação neste trabalho, somente Esteban (2002 a-b), valoriza tarefas coletivas
por considerar que através delas é viável oportunizar espaços de troca para a construção do
conhecimento e, portanto, momento oportuno para realizar a avaliação da aprendizagem por
ser possível observar e acompanhar como se fazem essas construções. Convém, então, trazer
outro ponto de vista, o de Hoffmann (2004a), já que ela apesar de incentivar atividades em
grupo não as recomenda para avaliação individual, alegando que nesse tipo de atividade não é
possível acompanhar e assegurar que todos tenham contribuído com a tarefa nem precisar de
que forma.
Ao observar que a justificativa apontada pela autora faz certo sentido, é possível
repensá-la quando o assunto é educação online pois, como dito anteriormente, a gravação dos
registros das participações individuais dos alunos permite uma análise qualitativa sobre suas
interferências. Não havendo por que desconsiderar sua atuação individual no grupo, como
elemento de avaliação. Vale lembrar que a prática do acompanhamento depende mais da
atitude do professor do que propriamente da tecnologia, porque se o professor não se dispuser
a ela, mesmo que a tecnologia o permita, não fará o seu uso. .
Quanto às limitações pedagógicas, retomam-se as que foram apresentadas no fórum
Melhorias (partilhadas com pesquisadora, o GT Parangolé e a P.02). Foram elas: a quantidade
de tarefas e o tempo para sua realização. A quantidade excessiva de tarefas/fóruns fez com
que parte dos cursistas fosse perdendo o “fôlego”, sobretudo pela proximidade do final de ano
letivo, justificado pelo fato de muitos serem professores, quando é comum nesse período o
acúmulo de tarefas. Comprove-se pela fala a seguir:
P.02 - quantidade de atividades por semana, diminuir a quantidade de
atividade para podermos debater mais. Daí as discussões poderiam se
tornar mais ricas, pois disponibilizariam um tempo maior para aqueles que
estiverem com esta limitação.

Também no fórum Avaliação e rubricas foi possível reconhecer essa preocupação,
quando se discutia sobre evasão, por meio da fala de:
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P. 08 - [...] um dos pré-requisitos para fazer o curso que seria ter
“Disponibilidade de aproximadamente 50 minutos diários para estudo” já
foi por água abaixo há muito tempo, e acaba sendo de certa forma
enganoso, já que é impossível nos dedicarmos apenas este tempo e dar
conta de todas as tarefas.
Para se manter dentro da proposta o curso deveria ser mais longo ou ter
suas atividades reduzidas. Como está, continuará havendo evasão,
principalmente nesta época do ano, que para quem trabalha com educação
presencial, é uma época apertada, de final de unidade, preparação

Foi possível encontrar também nos diferentes Grupos de Trabalho depoimentos que
diziam não estar dando conta de efetuar visitas e leituras das postagens dos demais GTs e
fóruns, muito menos interagindo com os colegas tal como recomendado e desejado, o que
gerou em alguns cursistas certa frustração pois observavam, por conseqüência, uma certa
queda em seu rendimento/aproveitamento e, com outros sequer houve queda pois preferiram
evadir-se. Embora a P.01 tenha se mantido como uma das cursistas mais participativas até o
final, não deixou de demonstrar essa preocupação:
P.01 - Incomoda-me não conseguir ter o rendimento que gostaria, de poder
apresentar maior potencial de discussão, de articulação, de síntese e de
argumentação. Fico sempre tendo de optar em buscar fazer as atividades
bem feitas, ou acompanhar as postagens dos fóruns, acompanhar as
articulações dos demais grupos, participar mais ativamente do processo.

O GT Parangolé sugeriu no documento postado no fórum Melhorias que a turma não
fosse dividida em grupos porque desde que houve a divisão a turma não conseguiu mais
manter a interatividade inicial. O mesmo pensamento foi registrado pelo Fractais, através do
documento anexado ao fórum Melhorias:
Os Fractais - A divisão da turma e a quantidade de tarefas em grupo
esfriaram um pouco o contato da turma como um todo. ainda que os outros
fóruns se mantenham abertos, torna-se fácil esquecer o nome de colegas que
não têm uma participação tão ativa. A dinâmica das atividades não têm
estimulado o entrosamento com os demais, afinal torna-se necessária a
concentração sobre as atividades propostas dentro de cada grupo.

A pesquisadora aponta como limitação pedagógica para a avaliação da aprendizagem
o fato de se incluírem tarefas que inicialmente não estavam previstas ou que, se previstas,
levaram mais tempo do que o desejado (como o fórum: nomes dos grupos) para se
concluírem. Foi o caso, por exemplo, da primeira tarefa solicitada em grupo, ela não se
encontrava anunciada no início do Curso como as demais; somente após a organização dos
GTs é que a mesma foi divulgada em cada um deles, solicitando que o produto final fosse
enviado por e-mail ao professor/tutor. Curiosa e contraditoriamente, justo essa tarefa foi a que
demandou maior dedicação de cursistas e do professor/tutor quanto: ao processo interativo, à
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construção colaborativa, ao acompanhamento de cada GT, observando e intervindo sobre as
construções de cada um e também sobre o tempo gasto/disponível. Tal situação pode ser
justificada por dois motivos: pela dificuldade em se definirem logo os grupos, tal como
registram as P. 08 e P.14, no fórum Melhorias:
P. 08 e P.14 - Embora tenhamos conseguido finalizar o trabalho da semana
2 de forma satisfatória para o grupo, o mesmo poderia ter sido orientado de
uma maneira mais próxima e cuidadosa. A formação dos grupos demorou a
ser feita, demoramos a iniciar o processo e não houve maiores orientações
de como trabalharmos de forma mais prática.

E pelo fato da primeira tarefa solicitada conter um enunciado, que inicialmente sugeria
se restringir a listar alguns sites e que, na prática, implicou em produção textual e análise de
cada item abordado. A postagem do professor/tutor que inclui a referida tarefa encontra-se em
Anexo D, com destaque em cor azul para a orientação registrada.
Como a tarefa não contou com um fórum específico para socializar as produções, é
possível encontrar em - Apêndice B - a produção final do GT Fractais (primeiro grupo da
pesquisadora) enviada por e-mail para o professor/tutor, a fim de exemplificar de que forma
culminou a tarefa.
E, por fim, a última limitação pedagógica referiu-se ao fato de as rubricas de avaliação
da aprendizagem terem sido apresentadas em meio à trajetória do Curso, contrariando o que
Perrenoud (1999) chamou de “contrato didático”, o que Luckesi (1995) valoriza quanto ao
planejamento do qual Hadji (2001, p.80) também partilha ao afirmar que: “cada objetivo
identificado designa ‘naturalmente’, um espaço de observação [no caso a tarefa]”. Como no
Curso não havia qualquer objetivo que fizesse menção ao processo de negociação da
avaliação da aprendizagem, esta causou surpresa (até pela nomenclatura empregada —
rubricas), embora tenha sido bem vinda, visto que alguns cursistas demonstraram o desejo de
obter maiores informações sobre como ela aconteceria. Eis novo depoimento da cursista P.01,
em seu GT, antes de enviar o documento final para o fórum Melhorias
P. 01 - Uma das coisas que me preocupa é que não sei como será feita a
avaliação, seja por participação, por qualidade de participação, por
número de postagens, por intensidade de fluxo de comunicação. Querendo
ou não estamos sendo avaliados dentro do processo, e apesar do
rompimento com os paradigmas do ensino tradicional, sinto falta de um
“norte”.

No entanto, a maior limitação se deu pelo fato de se mobilizar a turma para discuti-las
e negociá-las (as rubricas) a fim de alterar o que julgasse pouco pertinente com o Curso, além
de ter sido afirmado através de mensagem publicada em todos os GTs que os cursistas
estariam sendo avaliados através delas. No entanto, as rubricas derivadas dessa discussão em
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nenhum momento foram disponibilizadas. Ainda em um dos últimos chats se perguntava, pelo
retorno das Unidades 1 e 2. Enquanto isso, no Boletim do dia 05 de dezembro havia a
seguinte mensagem do professor/tutor:
Estou trabalhando na avaliação individual e coletiva da turma. Até o dia
15/12 estará concluída e divulgada.

Ao questionar o professor/tutor sobre o porquê das avaliações estabelecidas a partir
das rubricas não terem sido oferecidas como feedback aos cursistas, a pesquisadora obteve
como resposta que elas haviam sido introduzidas no Curso como mais um exercício de prática
interativa a fim de que se vivenciasse um processo negociado de avaliação, uma vez que a
instituição

mantenedora

possuía

seu

próprio

sistema

avaliativo,

considerando

predominantemente os critérios divulgados. Certamente esse foi um processo interessante pois
promoveu muita reflexão e auto-avaliação, contribuindo para a aprendizagem de todos, e
reanimando as discussões entre os cursistas, entretanto, essa não foi a proposta feita à turma.

3.3 A FALA DOS CURSISTAS

Esta subseção encerra o terceiro e último capítulo e está divida em duas partes que tem
por intenção além de responder a 5ª e 6ª questões de estudo, ouvir as diferentes vozes que
emergiram do Curso, destacando e valorizando a polifonia decorrente do processo interativo
vivido nele e por ele (o Curso), numa tentativa de registrar sobre o material impresso, de
maneira linear, a hipertextualidade construída pela pesquisadora em recorrer às inúmeras
postagens geradas a partir da proposta de discussão das rubricas de avaliação da
aprendizagem e das rubricas de avaliação do trabalho do docente online. É importante que se
diga que em outras narrativas o movimento tomado é inverso, isto é, do hipertextual para o
linear, é o caso da utilização dos Chats, que para favorecer a compreensão contou com edição
das postagens.

3.3.1 A proposta de avaliação da aprendizagem na visão dos cursistas

Chegou o momento de saber o que têm a dizer os cursistas sobre as rubricas de
avaliação propostas pelo professor/tutor. Convém informar que as telas consultadas referemse aos GTs, aos fóruns: Melhorias, Todos-Todos (porque foram ocupados como espaço de
socialização das discussões que emergiram dos GTs, enquanto o fórum específico para esse
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fim não havia sido aberto, ou por algumas iniciativas individuais) e o fórum aberto Avaliação
e Rubricas, além de alguns Chats.
É importante então recapitular como se deu o processo para se chegar até a
apresentação das rubricas. O Curso ofereceu informações acerca da avaliação da
aprendizagem desde sua divulgação no site. Quando o AVA foi disponibilizado para os
cursistas, se encontravam novas informações sobre como a avaliação estaria acontecendo,
apresentado alguns detalhes a mais ao informar quais seriam os critérios.
Quando dado início ao Curso, efetivamente nenhuma informação a mais sobre o tema
foi oferecida, o ritmo de trabalho, interatividade e motivação era intenso, mobilizando grande
parte da turma. As sucessivas tarefas pareciam fazer esquecer do processo avaliativo, pois
nem nos Chats se procurava saber, possivelmente porque a temática do Curso em tratar da
interatividade, sugeria que a avaliação se daria de uma forma diferenciada.
A pesquisadora embora participasse do Curso com a intenção de investigar sobre o
processo avaliativo ali desenvolvido e apesar de estar lançando mão da observação
participante, não julgou apropriado tornar precoce tal discussão, tomando a iniciativa de
levantá-la inicialmente, dada a sua condição de oculta, no campo, ou seja, os demais cursistas
não sabiam que havia entre eles alguém realizando uma pesquisa. Isto, de certa forma, limitou
algumas de suas ações, pois, além de esbarrar no aspecto ético, estaria criando uma situação
artificial com vistas a atender ao objeto de pesquisa, sendo que este deveria emergir de modo
natural a medida em que a curiosidade ou a necessidade se fizessem presentes visto que, de
uma forma ou de outra a avaliação da aprendizagem seria abordada, levando em conta que a
temática é componente imprescindível de todo e qualquer planejamento.
Além disso, a intenção da pesquisadora de “embrenhar-se” pelo Curso através de suas
interfaces e estabelecer uma relação interativa com os demais cursistas e com o
professor/tutor era tão importante quanto saber como a avaliação iria acontecer, pois que
participar do processo de construção colaborativa da aprendizagem implicaria em encontrar
subsídios para as análises estabelecidas pelo professor/tutor, sobre como faria a avaliação dos
cursistas e também para as análises desta pesquisa.
Parecendo contrariar o descrito, foi justamente no GT Fractais (grupo de que a
pesquisadora participava) a primeira vez que se registrou a curiosidade sobre o tema avaliação
e foi a partir da solicitação do professor/tutor ao propor a tarefa de que se fizesse uma análise
do curso, do ponto de vista técnico e pedagógico. Nesta ocasião a P.01(que fazia
paralelamente um curso sobre tutoria a distância e sempre que possível socializava as
contribuições trazidas de lá com o campo pesquisado) ao elencar

algumas sugestões,
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demonstrou interesse em saber como a avaliação ocorreria, através de fala já relatada neste
trabalho, mas que por sua relevância, dado o caráter inicial do processo, novamente será
transcrito a fim de recuperar a memória
P.01 – GT Fractais, discutindo sobre Melhorias, em 10/10 - Uma das coisas
que me preocupa é que não sei como será feita a avaliação, seja por
participação, por qualidade de participãção, por número de postagens, por
intensidade de fluxo de comunicação. Querendo ou não estamos sendo
avaliados dentro do processo, e apesar do rompimento com os paradigmas
do ensino tradicional, sinto falta de um 'norte'.
[...]Sou bastante exigente quanto a minha participação e com tantas
atividades as vezes me pego ansiosa em ver o resultado.

Somente a partir da iniciativa da companheira de trabalho é que a pesquisadora fez sua
primeira intervenção sobre o tema alvo da pesquisa, em meio à resposta dos itens elencados
para a discussão da tarefa à P.01
P.09 – GT Fractais, em resposta a P.01 sobre Melhorias, em 11/10 - Quanto
a avaliação observe nos Primeiros Passos, Estrutura e Funcionamento do
curso e procure avaliação.
São diretrizes gerais, acredito que se apresentarmos esse questionamento
seremos orientadas.

A intenção era descobrir se as informações contidas no AVA eram desconhecidas por
ela ou se estas não eram suficientes para atendê-la, no entanto, a seqüência intensa de
trabalhos e postagens, certamente foi responsável para que não houvesse resposta,
procedimento incomum para esta cursista, em particular que seguidamente ao referido
comentário, demonstra mais uma vez sua preocupação com a avaliação ao postar, em 16/10,
ainda dentro do GT:
P.01 - Olá Fractais,
Ainda não recebemos retorno da atividade da Semana 2, será que houve
algum problema?

Então se obteve o retorno do professor/tutor, em 19/10, no GT Fractais que por
acompanhar as discussões, respondeu a postagem com o título Feedback:
Professor-tutor: Olá pessoal!
Parabéns pela interatividade de vocês. A troca de mensagens, a co-criação e
argumentação compartilhada e a solidariedade mútua são marcas
registradas desses fractais.
Neste domingo, disponibilizarei os indicadores de avaliação da
aprendizagem para que juntos possamos reconstruí-los para avaliarmos os
trabalhos da unidade1. Será muito bom contar com vocês neste momento tão
importante do nosso curso. Afinal, a avaliação também deve ser interativa.
(grifo nosso)
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Paralelo a esse processo foi postado o Boletim 3 em 15/10, contendo a seguinte
informação de que :
Boletim 3 – 15.10.06 - Já tivemos três encontros síncronos (Chat de
abertura e o Chat2 referente às interações da primeira semana e o Chat3,
onde debatemos o conteúdo específico da semana 3). Nosso próximo
encontro síncrono, Chat4, será no dia 22/10/2006 às 21h. Lá “fecharemos”
a UNIDADE1 do nosso curso. Vamos falar e fazer avaliação da
aprendizagem online. Espero todos e todas para o debate!

Uma nova passagem do professor/tutor no GT ocorreu por ocasião de mensagem
enviada para todos a respeito das rubricas de avaliação da aprendizagem, colocando-as como
documento anexado, postada instantes antes do Chat do dia 22/10. Tal providência
provavelmente foi tomada, pois o quarto Boletim do Curso, também mandado no dia 22/10,
não se encontrou divulgado no AVA no mesmo dia, tendo sido enviado por e-mail com as
rubricas anexadas. A mesma mensagem que foi emitida nas duas interfaces é divulgada a
seguir:

Figura 17 – Tela do fórum Conectadas: apresentação das rubricas
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Como destacado na mensagem, a proposta era a discussão das rubricas apresentadas
com o objetivo de saber se elas estariam concernentes ao trabalho desenvolvido, uma vez que
seriam empregadas para a avaliação dos cursistas. As rubricas começaram a ser discutidas no
Chat que aconteceu no dia mencionado, apesar de nem todos terem tomado conhecimento da
divulgação das mesmas com antecedência. Destacam-se abaixo fragmentos editados do Chat
de 22/10:
Professor/tutor: Bom estar aqui com vcs. Receberam nosso novo boletim?
Professor/tutor: Atentaram para o tema avaliação?
P.19: Iremos discutir sobre a avaliaçao do curso?
P.29: Já li o boletim. Ele apresenta os critérios de avaliação que estavámos
curiosos pra saber.

Esta foi a segunda vez em que um cursista apresenta a curiosidade sobre como seria a
avaliação. A seguir são apresentadas seqüencialmente duas indagações
P.14: Professor/tutor, quando vamos receber feedback das atividades?
P.28: Professor/tutor, o que você quer dizer com "rubricas de avaliação" ?
Professor/tutor: P.28, rubricas são um conjunto de critérios de avaliação da
aprendizagem. Vc recebeu? Enviei por e-mail.

Como pode ser observado até aquela data (22/10), a cursista P.14, ao “cobrar” o
feedback, deixa claro que este não havia acontecido ainda. Um dado curioso, no entanto,
porque a referida cursista, fazia dupla com a P.08 e justo elas receberam, talvez, a maior
quantidade de retornos do professor/tutor; contudo, tal procedimento parece que não atendia
às expectativas da dupla.
Após algumas perguntas sucessivas sobre quando e onde estariam as rubricas, o
professor/tutor disse:
Professor/tutor: Convido todos e todas a olharem as rubricas enviadas por
e-mail. Veja aproposta de tratamento das rubricas.
P.09: está como anexo ao boletim
Professor/tutor: Vamos dar uma paradinha aqui para que o grupo possa
checar o e-mail enviado hoje. Uma paradinha de 5 minutos - se for o caso.
Professor/tutor: P.28, veja então no seu fórum de grupo

A partir de então, o grupo passou a emitir algumas opiniões e a indagar mais sobre
como aconteceria a avaliação:
P.27: Acho que as rubricas contemplam nossas discussões sobre
interatividade.
Intervenção na mensagem do outro, autoria, participação, contextualização.
P.28: Você fara a avaliação?
Professor/tutor: P.28 e turma, eu farei a avaliação de todos e todas. Além
disso vcs tem a auto avaliam. Após essa etapa o grupo criará rubricas para
avaliação do professor (Professor/tutor) e para avaliação do curso.
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Convém dizer que, das intenções enumeradas pelo professor/tutor, na prática, a única
que aconteceu foi a auto-avaliação, as demais não passaram de propostas discutidas.
As impressões iniciais continuaram a ser declaradas e, ao mesmo tempo, os cursistas
se ocupavam em fazer suas respectivas auto-avaliações porque também havia uma rubrica
para esse fim e, por se tratar de uma interface síncrona e veloz, as falas se sobrepunham
caoticamente.
Retomando as falas dos cursistas no Chat, observa-se que as seguintes dizem respeito
à rubrica para os fóruns coletivos, com o seguinte enunciado: “Comentou mensagens dos e
das demais cursistas, interagindo e fazendo intervenções que dinamizaram os debates nos
fóruns” (Rubrica para avaliar a participação no fórum).
P.27: Uma das rubricas fala sobre a intervenção na mensagem do colega.
isso é fundamental se quisermos vivenciar processos interativos.
P.07: Adoro poder me auto avaliar, sempre pego pesado, comigo rs. Muito
boas as rubricas
P.14: quanto aos outros ítens, me parecem ok... dentro da proposta do
curso...
P.08: Não achei que as atividades em grupo me atrapalharam/podaram de
visitar outros fóruns. Visitei todos e dei “pitacos” em alguns. Só não me
envolvi mais também com receio de me acharem intrometida por estar me
envolvendo/interferindo na produção de outro grupo. Mas dava um jeitinho
de postar alguma coisa legal, que podia ajudar, lá no fórum Hora do café.

A seguir o fator tempo foi logo levantado por se tratar de uma dificuldade vivida por
grande parte do grupo. E, se a proposta era a discussão e negociação do processo de avaliação
da aprendizagem a ser estabelecido com a turma, tratou-se logo de especular a esse respeito,
visto se tratar do primeiro contato com o texto/conteúdo das rubricas, portanto os cursistas
teriam uma visão preliminar das impressões gerais trazidas pelos companheiros de curso o
que já daria algum encaminhamento às discussões nos GTs. Assim observa-se o quanto o
grupo ficou mobilizado face ao critério tempo:
P.19: Na avaliaçao tem a questao do tempo previsto para entrega das
atividades,mas em alguns momentos nao conseguimos da conta de envia- las
no tempo determinado.
P.21: Concordo com vc, P.19
P.29: Eu acho que o fator tempo é um complicador na avaliação pois não
consegui darconta de tudo na hora certa
P.21: POr ser um aprodução coletiva, dependemos do outro e as vezes isso
demoraum pouquinho.
P.01: Mas acho que é importante termos prazos, mesmo que nem sempre
consigamos cumpri- los,
P.07: tenho lido todos os foruns mas nao tenho interagido fora de meu
grupo,
P.19: Concordo P.01, mas sei tb que e possivel negocia- lo.
P.19: Oi P.07, o bom seria que pudessemos estar em todos os foruns como
faz a P.08, as vezes nao o fazemos por falta de tempo mesmo
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P.01: È preciso negocia- lo
P.21: Começamos assim...aos pequenos goles e depois arranjamos um jeito
de tomarmos a garrafa inteira..VÌCIO!!!
P.01: P.06, Tempo faze r isso que a P.08 faz, acessando sempre que sobra
um tempinho, mas as vezes me assusto com o voume e consigo render muito
pouco, é anoite que dedico maior tempo para as atividades.
Professor/tutor: Gente, preciso deixar claro que AVALIAÇÃO não é
EXAME. É um precesso negociado. Por isso vamos discutir as rubricas.
Afinal isso aqui pretende ser sala de aula interativa. Ok?

A intenção da pesquisadora ao interromper a fala dos cursistas com a colocação do
professor/tutor deve-se ao fato de observar que o Chat, havia se tornado um espaço para
catarse e não para a discussão sobre a manutenção, retirada, alteração ou negociação do que
tratava cada elemento contemplado nas rubricas, como na proposta inicial. A interferência do
professor/tutor nesse momento foi além de pertinente, precisa. Foi, porém, sutil, pois muitos
não entenderam sua mensagem e seguiram a desabafando sobre suas dificuldades em
encontrar tempo para a realização das tarefas. Vale dizer que tal prática também não se tornou
unívoca, pois logo houve quem alterasse o rumo da conversa, como pode ser visto a seguir:
P.01: Professor/tutor, li o texto que voce postou. Estaremos discutindo os
criterios a serem adotados. è isso??
Professor/tutor: P.01, é isso mesmo!
P.27: A experiência do trabalho em grupo está sendo fundamental na minha
Formação
Professor/tutor: P.27, adorei ler isso!!!
P.08: .Professor/tutor, gostei desta sua colocação”Entendemos avaliação
da aprendizagem como um processo formativo construído processualmente
de forma negociada com todos os sujeitos envolvidos (cursistas e professor),
inclusive para fazer jus à prática da sala de aula interativa” . É como eu
também entendo Avaliação no presencial tb
Professor/tutor: Ok P.08. Traga sua energia e vamos dar uma forma nossa
para estas Rubricas.

Então o professor/tutor fez nova interferência, resgatando quase que integralmente o
texto publicado nos GTs, salientando aspectos sobre os quais desejava que o grupo se
concentrasse, sendo encerrado pouco depois das contribuições abaixo:
P.28: Tenho um olhar sobre as avaliações, da forma que o Professor/tutor
está propondo: serve principalmente para uma reflexão de como estamos
nos conduzindo,posicionando no curso, trazendo ou não contribuições
significativas... É bom para rever como estamos trabalhando este processo.
Muito bom!
Professor/tutor: Gente acionem seu grupos para a produção das rubricas.
Insisto.Convidem todos para nosso proximo chat no domingo.

A partir do Chat, foi dada a largada para um dos temas que mais mobilizaram turma: a
avaliação. A proposta foi que no período compreendido entre 22 e 29 de outubro as
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discussões dentro dos GTs se intensificassem a fim de que fosse produzido um rol de rubricas
construído e negociado pelos cursistas
Apresentar e analisar as discussões dos GTs, é o próximo passo para se acompanhar o
que disseram os cursistas sobre o processo de avaliação que foi proposto. O primeiro GT a ser
analisado é o Digital
P.27, diz: Olá Professor/tutor e colegas do grupo, Como já tinha falado no
chat, achei as rubricas coerentes com a proposta do curso, pois elas nos
fazem refletir sobre os pressupostos da interatividade. Em uma proposta de
educação fechada, é impossível intervir na mensagem do outro, modificar e
de fato construir uma comunidade de aprendizagem. Acredito na avalaição
numa perspectiva diagnóstica, onde temos sempre que repensar o caminho
trilhado, buscando fazer intervenções durante o processo. Dessa forma,
acredito que as rubricas vão nos ajudar a pensar sobre nosso processo de
auto- formaação e co- formação

A P.27 foi uma das primeiras cursistas a se manifestar favoravelmente sobre as
rubricas. No entanto, limitou-se a esse comentário, não avançando sobre qualquer análise
específica.
As postagens que se seguem voltam a assumir a mesma atitude do Chat, ou seja, os
cursistas voltaram a fazer suas respectivas auto-avaliações quase sempre numa espécie de
“mea-culpa” ou se desculpando pelo pouco rendimento demonstrado. Tal postura traduz o
reflexo de uma educação tradicional onde parece ser necessário justificar o fato de o indivíduo
não se encaixar dentro dos padrões mínimos desejáveis, embora todos estivessem imbuídos
do clima interativo do grupo. A P.27 diante da seqüência dessas postagens fez outro
comentário acerca das rubricas e de certa forma justifica o fato destas estarem fomentando
esse tipo de reação entre os cursistas:
P.27 - Quanto ao processo que estamos vivenciando nesta discusão, acredito
que todos nós voltamos a pensar sobre a nosso atuação no curso. Este é um
momento ímpar para estarmos pensando nosso percurso de aprendizagem
que não se faz somente com as leituras de textos. Fundamental nesta
proposta intervir na mensagem do outro, participar, modificar e fazer a
interatividade acontecer.

Ao entrar no GT Epígonos (em sua primeira formação), encontra-se a P.19 convidando
seu colega a participar e lançando uma proposta,
Oi P.10, Precisamos discutir sobre os criterios de avalição proposto pelo
professor. Acho que eles contemplam os elementos mais significativos da
avaliação em educação online, so senti falta de elementos que avaliem a
atuaçao do professor.
O que vc acha? Vamos contribuir!! abraços,
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Em resposta, P.10, no mesmo GT, disse que não sabia como avaliar o professor online
e encerrou tecendo uma crítica a sua atuação.
No GT Mineirice, a reflexão da P.29 foi solitária, mas apresentou questionamentos
pontuais e pertinentes. A transcrição se dá como a própria a postou, Aliás, o recurso de colorir
os textos foi uma prática comum em quase todos os GT e Fóruns uma vez que não havia
nenhuma interface que favorecesse a construção textual colaborativa; então, entre as idas e
vindas de anexos e de postagens era comum a utilização de vários coloridos, esses legendados
por cada grupo;
P. 29 no dia 29/10 - Participação no fórum
Trouxe para os debates suas inquietações, experiências de vida e
contribuições?
Um questionamento sobre esse indicador: será avaliada a participação
individual ou pelo grupo de trabalho?
Visitou os diferentes fóruns regularmente, procurando manter vivas as
discussões?
A visita aos diferentes fóruns pode ser percebida pelo prof sempre que a
mesma acontece mesmo só como observador, ou somente quando há
interferência nas idéias dos colegas?
AVALIAR OS TEXTOS COLETIVOS
Efetuou leituras recomendadas
[...] É possível avaliar se houve leitura pelo texto coletivo? Difícil, pois
como não há retorno das postagens coletivas pelo prof. não sabemos se
conseguimos atingir os objetivos propostos.
Houve reestruturação de argumentos e reflexões a cada feedback do
mediador
Ponto falho a nosso ver, pois não estamos recebendo feebback de nossas
produções. Ei ........ queremos saber a sua opinião e avaliação sobre as
nossas contribuições.
O estímulo é fundamental para manter o
“entusiasmo” dos alunos. Está difícil percebê-lo em nosso grupo,
reconheço, já que nosso grupo tem discutido muito pouco aqui no AVA.

A cursista levantou questionamentos apontados como pertinentes pela pesquisadora,
pois esta chegou a realizar a avaliação de alguns alunos com o modelo original enviado pelo
professor/tutor, a fim de observar o quanto seria exeqüível, verificando suas possibilidades e
limitações. Neste caso, a limitação não era técnica e, possivelmente, nem pedagógica, mas da
comunicação, embora Perrenoud (1999) considere a comunicação uma competência
importante do professor. Portanto, se analisada sob este prisma, remete, de fato, a uma
limitação pedagógica, visto que o enunciado comprometia a compreensão ou a conferência do
que era pretendido.
Na verdade, a menos que se tivesse um programa para contabilizar e até monitorar as
entradas e passagens pelos GTs e Fóruns, se torna impossível saber se o cursista silencioso
esteve pelo AVA ou não, bem como não há como saber se houve a leitura recomendada.
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Talvez seja até mais fácil saber se ele não leu, através de um comentário fortuito com colegas
pelo GT, a fim de justificar sua posição/omissão diante de pares. No entanto, fora dele não há
como saber disso, até porque o ambiente interativo permite a inclusão de todos, pois a medida
em que as discussões se intensificaram foi possível haver alguma apropriação e compreensão
acerca do que se comentou, a exemplo do que Luckesi (1995) denominou de avaliação
amorosa porque acolhe a todas as situações, neste caso, mesmo que eventualmente, sem as
leituras.
Ainda no GT Mineirice, a P.11, tomou o mesmo procedimento de grande parte do
grupo, comentando a importância das rubricas e fazendo sua auto-avaliação. No caso da
cursista em particular, transcreve-se um episódio curioso sobre a “operação resgate”, em
31/10:
Procurei resgatar a participação de colegas cursistas ausentes. Até então
não havia percebido como este tópico é importante até “sentir na pele”, os
benefícios de tal atividade, espero poder colaborar com outros colegas!
Procurei incentivar a participação dos companheiros que apresentaram
dificuldades de comunicação interpessoal. È interessante com as avaliação
estão relacionadas com a experiências vividas, andei dispersa e distante do
curso, porém quando nosso colega de curso ..... tentou resgatar a minha
participação no curso me senti motivada e interessada a participar, percebi
então a importância deste tópico e espero poder promover esse sentimento
em alguém.

Apesar de a cursista se declarar motivada pela iniciativa do colega P.28, tal medida
não foi suficiente para mantê-la no Curso até o final.
Ao se iniciar a análise do GT Sinapse, é importante que se diga ter sido este um dos
grupos mais interativos do Curso, cuja característica quase sempre presente foi a utilização de
algum texto extra, na maioria das vezes, apresentado pela cursista P.08, o que gerou sempre
uma grande quantidade de postagens, ou seja, objetividade não era uma preocupação deste
GT. Trazer essa informação antes de proceder a análise do respectivo grupo, consiste em
justificar o aumento de transcrições de suas falas, pois além de pertinentes tratam realmente
de realizar a tarefa proposta.
A integrante do GT Sinapse, a P.08, postou no fórum Hora do Café um texto referente
às rubricas de avaliação da aprendizagem – ANEXO E, o qual ajudou a muitos
compreenderem qual seria o sentido de se estar parando para analisá-las. Isto porque, não
houve qualquer explicação por parte do professor/tutor, além da oferecida através da
mensagem que introduzia as rubricas tal como exposto na página 131.
Sua companheira de GT, a P.14, buscando imprimir certa objetividade ao trabalho, até
por observar que os cursistas se queixaram muito do número excessivo de postagens e da falta
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de tempo para ler e interagir mais teceu um breve comentário sobre o texto e então deu uma
sugestão:
P.14, em 24 de outubro - Eu li o texto que você mandou através do fórum
Café, e gostei particularmente quando ele diz que uma das características
da avaliação deve se a " transparência – as rubricas conseguem tornar o
processo de avaliação tão transparente a ponto de permitir ao aluno o
controle do seu aprendizado"; ou seja, as rubricas deveriam funcionar como
um norte, como uma bússola... Outra característica importante também, a
meu ver, é a "associativa – a rubrica associa à avaliação de desempenho
apresentada pelo aluno, para verificar se a partir do programa do curso, os
objetivos pretendidos foram alcançados".
Claro que o paper inteiro que você disponibilizou é de uma relevância
imensa, mas sugiro começarmos avaliando as rubricas propostas pelo
Marco a partir dessas duas premissas... Podemos recapitular os
objetivos descritos por ele nos vários momentos do curso, intervenções em
fóruns, por exemplo, e então relacionarmos os mesmos com as rubricas... O
que você acha?

Em resposta, a P.08 manifestou ter ficado intrigada com o processo de avaliação do
Curso quando este se iniciou. Foi a terceira pessoa que declarou ter curiosidade sobre o
processo avaliativo, antes de ele ser proposto, como pode ser conferido:
GT Sinapse, P. 08 em 26/10 - Na primeira semana, quando, ao examinar a
barra verde na lateral da tela do curso percebi um “quadro de notas”,
confesso que fiquei curiosa para saber como se processaria a avaliação
neste curso, já que em outros que participei não existia tal “modalidade”
(usarei esta palavra na falta de outra que a substitua). Mas não passou daí.
Não questionei e nem me afligi. Depois, na “telinha verde os links na
seqüência: “Primeiros Passos” => “Estrutura e funcionamento do curso”,
e atentei que a avaliação seria “realizada por meio de quatro critérios
básicos”:
"Freqüência de acesso do aluno ao curso.
Participação nos fóruns e chats.
Desempenho nas atividades.
Respeito aos prazos estipulados".
Achei muito justo. Justíssimo!!! (rsrsrsrs)
E depois que ele apresentou as rubricas, achei que elas são precisas,
adequadas e minuciosas até, eu diria, fazendo “jus à prática da sala de aula
interativa”.
Gostei sobremaneira, da proposta dele de nos fazer participar da avaliação,
argumentando, enunciando, problematizando e se for o caso, apontando
propostas alternativas. Muito interativo e transparente também. Ele nos
deixa livres, sem, contudo nos deixar “soltas”. Tipo, “soltar a corda e
segurar as pontas” (srsrsrs).

Coerente com a proposta que havia feito anteriormente, a P.14, apresentou uma
verdadeira “varredura” sobre as passagens do professor/tutor pelos GTs e Fóruns, tentando
reconhecer e estabelecer alguma correspondência entre as rubricas e os objetivos definidos
por ele ao propor determinadas tarefas. Após esse procedimento a cursista tece então seus
comentários sobre os indicadores das rubricas, como pode ser visto:
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P.14, T Sinapse, em 26/10 - Apresentou capacidade de mobilização frente às
situações-problemas como assim? acho importante especificar um pouco
mais. Será que o chat polifônico se encaixa em situações-problema
Efetuou leituras recomendadas, necessárias para iniciar as discussões em
grupo e refletiu sobre os textos e as discussões derivadas deles a fim de se
elaborar produções individuais e coletivas. acho muito difícil o professor
avaliar se efetuamos as leituras ou não, mas talvez se mudasse "efetuou"
para "citou" ficasse mais relevante. O mesmo se aplica a "refletiu"... Acho
que essa rubrica só faz sentido como auto-avaliação...
Comentou mensagens dos e das demais cursistas, interagindo e fazendo
intervenções que dinamizaram os debates nos fóruns. essa rubrica pode ser
fundamental para que comecemos a interagir mais com os outros grupos...
Houve reestruturação de argumentos e reflexões a cada feedback do
mediador (quando houve). Um pouco difícil de ser avaliado pelo professor,
pois a reestruturação pode ter ocorrido via e-mail...
O que você acha? Seguimos por aqui? Um beijão

Após toda essa discussão, o grupo ainda produziu um texto valorizando a existência
das rubricas no Curso e sintetizou as sugestões para ajustes na redação das mesmas.
O GT Fractais contou com as participações de P.01 e da pesquisadora, a P.9, e
eventualmente com a de algum visitante, uma vez que P.12 havia se despedido mesmo. Desde
a ocorrência do Chat no dia 22/10, a temática “rubricas” passou a mobilizar as discussões,
acentuadas a partir do texto divulgado pela P.08 no fórum Hora do Café. Como já
mencionado, este elucidou diferentes aspectos, dentre os quais a pesquisadora, P.09, destacou
o que se segue com o objetivo de fazer render alguma discussão a respeito.
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Figura 19 – Tela do fórum Fractais: questionamento da pesquisadora

Esta foi a primeira intervenção da pesquisadora dentro do Curso com o intuito de
levantar dados para sua pesquisa, buscando saber sobre o que estavam pensando os cursistas
acerca da proposta de avaliação da aprendizagem ter sido oferecida sob a forma de rubricas.
Em resposta ao questionamento, obteve-se o retorno do professor/tutor em 26/10:
seu questionamento é muito oportuno! Super lúcido e pertinente. As rubricas
são indicadores de qualidade que realmente fazem o processo ficar mais
transparente e negociado quando construído colaborativamente. Além disso,
deve ser o ponta pé para o diálogo durante o processo de avalição da
aprendizagem. É mais que um quadro para automatizar as correções dos
trabalhos. Temos que ir além disso.
O professor, jamais deve ficar prezo ao instrumento. Deve "corrigir" os
trabalhos considerando a novidade, a superação dos objetivos iniciais, a
criatividade da produção e do processo.
Vamos falar mais... e ouvir a opnião dos colegas aqui no fórum.

Diante da resposta, a P.01 apresentou sua opinião, em 25/10
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Sinceramente quando li as rubricas colocadas pelo ........, não tive nenhum
problema em aceitá-las ou de achá-las coerentes com a proposta do curso,
contudo, como havia sido proposta a atividade de debate em cima da
sugestão das rubricas para a definição das mesmas, como parâmetro de
avaliação para todos os módulos, resolvi correr atrás para buscar textos
que falassem de avaliação e/ou do uso de rubricas na avaliação (Coloquei
algumas sugestões na Hora do Café) e para ver se tinha outras rubricas de
outros cursos que havia feito para podermos ter material para discutir e
contribuir na reformulação e/ou manutenção das rubricas. Visto que não
achava que deveria mudar nada, (........foi bastante feliz na elaboração das
rubricas, a meu ver) percebi que teria necessidade de levantar material para
ter sobre o que debater.

A P.01 demonstrou entusiasmo em discutir as rubricas, pois de certa forma estas iam
ao encontro de suas expectativas e lhe davam o “norte”, como colocou em outra passagem.
Ela justificou suas análises a partir das discussões estabelecidas em outro curso que
participava (como já mencionado) e que coincidentemente discutia avaliação.
Dentre as postagens da P.01, a primeira diz respeito aos prazos discutidos para a
entrega dos trabalhos:
GT Fractais, P.01 em 25/10 - Os alunos devem saber antecipadamente o que
ganham e o que perdem no processo de avaliação em atenderem, ou não os
prazos previamente estabelecidos. Especialmente no que se refere à margem
de flexibilidade e aceitação de apresentação posterior.
A flexibilização de prazos deve ser compatível com o volume de atividades
propostas, atividades de pesuisa e construção colaborativa normalmente
tomam mais tempo que construções e reflexões individuais, pois você sempre
precisa contar com a disponibilidade do outro e a disposição do outro para
que o trabalho prossiga.

O professor/tutor, em 26/10, respondeu dizendo que se reunisse o material e que, com
o grupo, se reelaborasse o indicador dos prazos justificando essa necessidade.
A cursista P.29, ao visitar o grupo, respondeu ao questionamento lançado pela
pesquisadora:
P.29 em 27/10 - Ao avaliarmos, caimos na possibilidade de padronizarmos
comportamentos e respostas, principalmente quando os critérios são bem
fechados. O processo de mensurar é complicado, mas aqui, com estas
rubricas, não só a nossa construção do conhecimento está sendo "cobrada",
mas e principlamnete a participação nas discussões dos colegas. A autoavaliação é uma ótima estratégia já que nos permite repensarmos nossa
prática e atentarmos para os aspectos mais críticos, não é mesmo?

A P.01, em 28/10, agradeceu a visita da colega, respondendo:
Que bom termos visitantes!!!
Qualquer processor de avaliação acaba por padronizar alguma coisa, visto
que procurar-se alcançar algum objetivo, mas também não consegui
vislumbrar alguma outra forma de fazer a comprovação da consolidação da
aprendizagem de outra forma.
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Nas Exatas é muito mais fácil mensurar porque de existem respostas que
devem ser obtidas. Na resolução de problemas o aluno deve chegar a um
resultado concreto, mesmo que se utilzie de caminhos pouco convencionais.
Já nas Humanas, esse processo fica mais complicado, pois a maioria das
respostas são fruto de análises, críticas e conclusões que podem concordar
ou discordar do texto, do tema ou da propria postura do professor que
avalia. Mensurar estar ações é ainda mais complicado, mas as rubricas
ajudam a esmiuçar o processo a tal ponto que busca-se a avalição de
pequenois pacotinhos de ações e reflexões que foram usados para obtermos
determinado resultado, assim fica mais fácil.
Vou ficando por aqui com minha reflexão, abraços,
Muuuuiiiiitttto obrigada pela sua contribuição. São as participações dos
convidados que enriquecem o debate do grupo e mostra-nos que existem
outros caminhos que não simplesmente aquele pelo qual nos embrenhamos.

A seguir a P.01 propôs a discussão propriamente dita das rubricas, analisando-as item
por item. Como essas propostas se tornaram muito extensas, estão expostas em Apêndice C,
juntamente com a contribuição da pesquisadora, que como dito no anteriormente, realizou
todas as tarefas individuais e coletivas. É possível observar através do apêndice mais uma
produção coletiva que habitualmente se costumava fazer.
Diante das colocações expressas por P.01 para as rubricas, observa-se sua preocupação
em justificar a pertinência de cada uma, procedimento sempre tomado antes de apresentar as
considerações ou sugestões. Além disso, o fato de P.01 ter se apoiado em diversos e diferentes
materiais de apoio, tornou alguns indicadores tão específicos a ponto de, dificilmente, algum
provocar ambigüidade quanto a sua interpretação. Contudo, esse caminho tem mão-dupla,
uma vez que, ao retomar o argumento apresentado pela pesquisadora, na indagação proposta
no GT, percebe-se sua insistência na possibilidade de se gerar comportamentos limitadores
entre professores e alunos, o que conduz a pouca oportunidade para uma possível
transgressão. O que se acentua, sobretudo, se a turma for numerosa, ou se apresentar uma
quantidade grande de postagens-dia, ou ainda se a quantidade de tarefas gerar,
proporcionalmente, um volume maior de informações logo, exigindo uma maior quantidade
de interlocuções. Todos esses elementos requerem rubricas que racionalizem o trabalho
docente, do contrário o desprendimento de energia que deveria estar concentrado sobre a
construção do conhecimento se voltará a conferência da existência ou não de determinados
comportamentos e ações dentro do processo, correndo-se o risco de haver a reprodução do
modelo tradicional, por traduzir-se em ação mecânica de mera conferência em checar se
estava presente ou não determinado comportamento esperado, aferindo-se a essa existência ou
ausência determinado grau.
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É verdade que em um curso online a preocupação com a transparência do processo
avaliativo precisa estar presente desde a fase de planejamento, visto que as relações
interpessoais são mediadas pela tecnologia, requerendo, portanto, clareza para seus atores.
Retomando o objetivo desta seção que é “ouvir” as falas dos cursistas acerca da
proposta de avaliação adotada no Curso, nota-se que o GT Parangolé, percorreu uma trajetória
solitária, com a P.21, apostando que visitantes pudessem contribuir com sua reflexão.
Assim, inicialmente a P.21 lançou questionamentos a todos os cursistas através do GT
Parangolé, em 28/10:
• Eis algumas questões:
• como avaliar a qualidade das postagens?
• as rubricas poderiam padronizar os alunos a trabalharem conforme cada

avaliação?
• as rubricas deveriam ser apresentadas na metade do curso ou no iníco

do curso para não intimidarem as paricipações?
• poderáimos incluir a avaliação da plataforma? Referência para [a
instituição] e não para o tutor
• Avaliação do material disponibilizado para o estudo (Postado pelo nosso
amigo de curso ....).

A postagem seguinte implicou na publicação de uma síntese a partir de reflexões em
seu próprio GT, o Parangolé, e no fórum Melhorias, uma vez que a proposta foi que tal
discussão ocorresse na semana de 22-29/10 e até aquela ocasião o GT específico para receber
as postagens que atendessem a esse fim, ainda não havia sido aberto. De sua síntese foram
extraídos alguns trechos para serem exibidos:
P.21 em 28/10, no GT Parangolé e Fórum Melhorias - A avaliação deveria
ser um ato dinâmico onde o docente e os discentes atuariam de forma coparticipativa, através da implementação do diálogo e da interação
respeitosa, comprometendo-se com a construção do conhecimento e a
formação de um profissional competente. Deveria ser um ato democrático,
como o expresso em nosso curso.
Percebemos que até os dias atuais, a avaliação ainda se constitui um nó na
vida dos docentes e discentes. E para facilitar e direcionar a prática
avaliativa surgem os indicadores que em conjunto constituem as rubricas.
As rubricas agenciadas por nosso mediador ............... são pertinentes ao
proposto. Esclarecem as expectativas para cada atividade proposta, nos
ajudam a assumir a responsabilidade sobre a nossa própria aprendizagem e
refletirmos acerca de nossas próprias falhas no decorrer do curso.
O fato de tornar público o método avaliativo e discutirmos coletivamente,
nos dá uma direção em tomadas de decisões futuras.
Não tenho o que acrescentar ou sugerir além do exposto

Em 30/10, a P.26, entrou no GT Parangolé e elogiou a síntese de P.21, acrescentou um
novo elemento, a auto-avaliação:
Ficou ótima a sua síntese sobre Rubrica. Ver a avaliação como uma
atividade dinâmica entre docentes e discentes é bem interessante.
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A auto-avaliação é uma possibilidade dos alunos expressarem suas
dificuldades e avaliarem seu aprendizado. È uma avaliação do ensino, do
conteúdo proposto, do curso e da disposição do material.

Enquanto isso, no Fórum Melhorias ocorria um diálogo entre P.28 e P.21, que
trocavam experiências sobre práticas de inclusão da auto-avaliação.
Paralelo a esse processo, o professor/tutor solicitou a pesquisadora P.09 e a outra
pesquisadora,a P.21, que realizassem um levantamento sobre todas as contribuições/sugestões
apontadas para que se alterasse o texto das rubricas. Dessa forma, essas pesquisadoras, além
de realizarem as tarefas pertinentes ao Curso (mais suas anotações de pesquisa), dedicaram-se
também a esta nova tarefa, julgando que poderiam aproveitá-la em algum momento. No
entanto, apesar de terem se empenhado em realizá-la e enviá-la a tempo, a divulgação das
rubricas com texto alterado acatando as sugestões dos cursistas não foi divulgado em nenhum
fórum ou GT do Curso, mas está sendo apresentada na forma de Apêndice D, para que se
tenha uma visão panorâmica do quanto foi importante a análise detida das construções
textuais elaboradas para as rubricas, a fim de não provocar qualquer mal entendido.
Efetivamente o Fórum destinado a receber as postagens em que se sistematizavam as
discussões estabelecidas nos GTs, sobre as rubricas, foi aberto em 13/11, com a postagem do
professor/tutor anexando o modelo de avaliação de seu desempenho e avisando que o mesmo
havia sido mandado também por e-mail. A seguir foi realizada a postagem da síntese solitária,
de P.21, completando assim três publicações iguais em espaços diferentes. A terceira
postagem refere-se ao envio da avaliação do trabalho docente já preenchida pelo P.28 e
enviada como mensagem anexa.
Eis que se apresenta a segunda participação da pesquisadora, agora em um fórum
coletivo, com o propósito de reunir em um único espaço as impressões dos cursistas sobre as
rubricas de avaliação da aprendizagem e sistematizá-las a partir das perguntas estabelecidas.
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Figura 20 – Tela do fórum: outros questionamentos
A seguir o P.10 enviou uma mensagem dizendo que não estava entendendo como
deveria fazer a avaliação docente, se as rubricas haviam sido enviadas para a discussão entre
os grupos ou se era para preencher o modelo divulgado. Tornou público o fato de ter enviado
e-mail para o professor/tutor que até aquele instante não havia retornado e mais uma vez
listou as dificuldades que encontrou em fazer a auto-avaliação da unidade 1. Então, no mesmo
dia, obteve resposta do professor/tutor que, em seguida incentivou a participação de todos no
fórum Avaliação e Rubricas a fim de responder aos questionamentos da pesquisadora P.9, os
quais julgou pertinentes.
Ocorreu que na semana 8 o grupo estava envolvido com: feriado (15/11), as primeiras
tarefas de encerramento do ano letivo e em dar conta de tantas outras tarefas do Curso que não
paravam de acontecer, implicando em acúmulo de trabalho. Portanto, o fórum que se prestaria
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a ser uma arena de intenso debate, se concentrou em alguma discussão/tímida e na postagem
sobre a avaliação docente.
Em resposta ao questionamento proposto pela pesquisadora, duas cursistas se
manifestaram. A primeira a se posicionar foi a P.01 que disse:
O conhecimento das rubricas alterou sua participação no curso? Como?
O conhecimento das rubricas orienta quanto ao tipo de avaliação que está
sendo realizado, bem como aos critérios adotados para a avaliação. O que
realmente será avaliado: quantidade de postagens, qualidade das postagens,
capacidade de interação, ???
Entretanto o ritmo deste curso é bastante acelerado, ou melhor, acelerado o
suficiente para que o conhecimento das rubricas não interferissem na
quantidade ou na qualidade das minhas participações pois disponibilizei o
máximo que podia para participar efetivamente deste curso com qualidade
(que julgo necessária ao bom aproveitamento)
Elas passaram a nortear sua participação?
Acredito que as rubricas são importantes e podem, sim, servirem para
nortear a participação do aluno. Contudo neste caso específico[do curso em
questão], a apresentação das rubricas aumentou um pouco minha ansiedade
quanto à avaliação, apesar de não interferir na forma como conduzi minhas
atividades e/ou minhas participações no Curso. Estou tranqüila de ter e
estar investindo o máximo que me é possível.
Você acha que a apresentação das rubricas quase na conclusão da
primeira unidade foi oportuna?
Nos cursos de duração igual ou superior a dois meses, que já participei,
normalmente a apresentação das rubricas é feita no final da primeira
unidade, para que o aluno já tenha conhecimento da estrutura do curso e de
sua dinâmica. Mesmo na pós-graduação as rubricas foram apresentadas ao
final da primeira unidade.
Teria sido melhor abordar esse assunto logo no início do curso, não as
definindo de imediato, mas comentando a intenção de como fazer a
avaliação?
O que acho interessante é que antes disso, talvez bem no início do curso
houvesse uma orientação quanto aos critérios que seriam adotados para a
avaliação. As intenções avaliativas precisam estar claras deste o início, até
para que o aluno possa organizar melhor seu tempo de modo a obter melhor
aproveitamento de todas as atividades.

A outra cursista a se manifestar foi a P.08 com a seguinte fala, respondendo de modo
sucinto:
As rubricas não interferiram em nada no meu comportamneto de cursista.
Assim como a ........... , eu entrei com muita vontade de fazer este curso e me
mantive em meu propósito todo o tempo.
É este o meu jeito de ser, independente do curso ser presencial ou online. E
a responsabilidade sobre a minha aprendizagem existe independente das
rubricas ou de qualquer outro tipo de avaliação. Responsabilidade e
compromisso com a minha aprendizagem e com a minha prática, sempre, é
o meu lema (rsrsrsrsrs).

Diante das respostas dos cursistas é possível observar que, enquanto a P.08 diz em
nada ser afetada pelas rubricas, pois o que a move no Curso é a motivação, a P.01 diz que o

147

fato de ela ter conhecimento das rubricas implica em que deveria ter a orientação que desejava
para se posicionar no grupo, e refere-se a questões minuciosas que a deixariam mais tranqüila,
como o número mínimo de postagem-dia, por exemplo. A P.08 fala que é responsável por sua
própria aprendizagem.
Quanto ao fato de as rubricas terem sido divulgadas somente ao final da Unidade 1, é
importante destacar que a P.01 declarou ter observado, através da experiência em outros
cursos de curta e longa duração, que a prática é a mesma e tem o intuito de favorecer o
cursista a se ambientar no AVA e com seus colegas. Não se prescinde, no entanto, de o
cursista desejar ter mais detalhes quanto ao processo de avaliação a ser desenvolvido.
Como não foi possível contar com a colaboração dos demais cursistas em responder as
questões propostas, visto que esses sequer entraram no fórum e em face das discussões que
emergiam naquela ocasião com os poucos integrantes daquele espaço, a pesquisadora teve
outra iniciativa de lançar mais um questionamento no Fórum Avaliação e Rubricas, partindo
de uma expressão empregada pela P.08 ao responder anteriormente:
Assim, indagou a P.09 em 18/11- em meio a discussão que acontecia sobre o fato do cursista
sentir-se responsável por sua apredizagem:
De repente me ocorreu: será esse um indicador de evasão?!
Ao sentir-se responsável por sua aprendizagem o aluno que enfrenta
dificuldades em efetivá-la terá maior probabilidade em evadir?
Apesar de controverso faz sentido, observem o raciocínio: ao atribuir para
si a responsabilidade em aprender o indivíduo exime o outro desse processo
de construção que não se dá sozinho.
Me refiro aos que se sentem aquém do nível da turma, exatamente porque
são capazes de realizar uma auto-análise coerente através do que observam
e/ou comparam.

Para essa pergunta obteve-se como resposta inicial a de P.14, que acabara de chegar,
em 19/11:
Eu concordo com vocês. Quem procura hoje um curso online tende a ser
autonomo e responsável em relação ao seu processo de aprendizagem.
Talvez a consciência de não estar atuando como seus pares desmotive um
aluno fazendo com que desista de continuar o curso. Um outro fator de
evasão na minha opinião, também vinculado à responsabilidade desse
aluno, é a dificuldade em cumprir as tarefas em dia. O volume de trabalho é
enorme e atrasar-se pode ser fatal...
Nesse sentido, acho que uma rubrica de auto-avaliação que aborde a
capacidade de planejamento e organização do aluno pode ser valiosa.
Aproveito para responder a uma questão anterior: as rubricas não
mudaram a minha participação no curso, mas acredito que poderiam ter
direcionado a participação coletiva se tivessem sido disponibilizadas, ainda
que parcialmente, no início do curso.
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A P.14, neste caso, aproveitou para responder aos dois questionamentos e atribuiu ao
cursista a responsabilidade de exercer sua autonomia e administrar seu tempo a fim de dar
conta das tarefas a serem cumpridas.
Quanto à questão proposta anteriormente, disse que a sua participação individual não
fora alterada por conhecer as rubricas, mas entendia que esta direcionaria a participação
coletiva, fala corroborada por sua participação no Chat do dia 29/10, alegando que o
conhecimento das rubricas poderia implementar um novo ritmo a turma.
A P.19, também contribuiu com suas reflexões, em 19/11
As rubricas, assim como ja percebi na fala de alguns colegas, em nada
alterou a minha participaçao no curso, pois quando entro num determinado
projeto seja em relaçao a minha vida pessoal, prifissional ou outra
qualquer, sempre me entrego por inteiro, com toda vontade de aprender,
com todo senso de compromisso e responsabilidade e acima de tudo com
autonomia. Sei das minhas limitaçoes e fragilidades. Em relaçao ao curso
especificamente, vivo eternamente me avaliando, inclusive as vezes isso me
causa uma certa angustia, quando percebo a falta de tempo para poder
interagir mais com os grupos, e o quanto estou perdendo com as discussoes
interessantissimas.

Diante de resultados tão distintos, foi necessário recuperar algumas participações
anteriores das referidas cursistas para saber que todas concordavam que ter as rubricas
tornaria o processo mais transparente. No Chat ocorrido no dia 29/10, dia previsto para o
encerramento da semana de discussão das mesmas, foi esclarecido logo de início o que seria
tratado naquele encontro:
Professor/tutor: Olá gente querida. Hoje, 29/10, boa noite a todos e todas!!!
Professor/tutor: Gente, vamos aproveitar nossos 60 minutos. Nosso tema de
hoje são asRUBRICAS de avaliação da aprendizagem. Vcs leram nossas
sugestões e o que têm a dizer aqui. Quais suas posições a respeito?
P.08: Gostei muito da forma como as rubricas do curso foram elaboradas.
Elas contemplam todas as etapas do curso, o que dá para se ter uma
panorâmica de todas as atividades desenvolvidas no processo.
P.27: Li e achei coerente com o desenho didático do curso e com a proposta
de interatividade.

Algumas foram as abordagens tratadas nesse Chat e a pesquisadora as organizou para
favorecer a compreensão do processo ocorrido no dia, como o atrelamento a um valor
quantificável:
P.10: Este nome dado como RUBRICA é uma nota escrita?
P.08: Alguns autores julgam pertinente, empregar o uso de rubricas na
avaliação, por considerarem que as mesmas instrumentalizam a apreciação
que o professor deve fazer ao examinar o resultado da produção do aluno.
Acreditamos que além de trazerem maior objetividade para a avaliação feita
pelo professor, as rubricas, quando utilisadase discutidas por docente e
dicentes, trazem clareza das expectativas de desempenho e dos objetivos a
serem alcançados pelos alunos.
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P.14: acho que a avaliação não deve ser quantitativa...
P.08: A transparência na avaliação é fator determinante para um bom
relacionamento professor/aluno
P.29: Concordo
P.08: pr vc não acha que deve ser quantitativa P.14?
P.14: porque qual a relevância de eu entrar várias vezes e pouco
contribuir? Quem disse que todos precisamos participar ativamente para
chegarmos a um outro patamar? Temos estilos de aprendizagem diferentes,
e acredito que estes devem ser respeitados...
P.09: A quantidade é algo a ser pensado
P.27: Acho que a questão fundamental não é mensurar, ter certeza e sim
refletir sobre nosso percurso de aprendizagem.
Professor/tutor: P.27 é isso aí mesmo!!! " a questão fundamental não é
mensurar, ter certeza e sim refletir sobre nosso percurso de aprendizagem."
P.10: A problematica que vejo é estar condicionado em alcançar a nota e
nem tanto o aprendizado

A quantificação/mensuração embora tenha mobilizado alguns que participavam do
Chat, não avançou, nem mesmo nos GTs ficando pela superficialidade tal discussão. Os
únicos a expressar tal preocupação e mesmo reorientar a escrita desse item foram os Fractais.
Quanto às impressões obtidas acerca da turma a partir das rubricas e o que elas
promoveram:
P.14: elas dão, inclusive, uma nova dinâmica para o curso, num momento
em que parecia que a peteca estava caindo...
P.29: Concordo P.14 saber quais são os critérios nos estimulam a uma
maior
Participação
Professor/tutor: P.14, o que vc quer dizer com "num momento em que
parecia que a peteca estava caindo..."
P.14: talvez porque estávamos todos com muitas tarefas (convenhamos, o
curso é puxado...) os fóruns estavam tendo uma participação menor... Você
não sentiu isso, Professor/tutor?
Professor/tutor: P.14, senti sim, mas não em todos os grupos.

Sobre auto-avaliação:
P.19: Na auto-avaliação o aluno tem condiçao de expressar as suas
dificuldades,pedir uma orientação ao professor para tentar supera-la, assim
desponta como um dialogo,um processo de troca.
P.10: Isso mesmo P.19, a auto-avaliação nos dá o feedback para que
tenhamos um aprendizado mais consistente
P.27: A auto avaliação também democratiza o processo de ensino
aprendizagem,
pois não só o professor detem o poder de avaliar.
P.14: Professor/tutor, você vai ler nossa análise nos fóruns?
P.08: sem nos avaliarmos não temos como saber se estamos no caminho
certo
P.28: A avaliação deixa de ser penosa quando seu foco é construtivo para
todos
P.29: A auto-avaliação é o roteiro ou rumo para reavaliação constante
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A única exposição que criticou algum enunciado das rubricas foi exposta no GT,
Sinape
P.14: Acho que a rubrica “efetuou leituras recomendadas, necessárias para
iniciar as discussões em grupo e refletiu sobre os textos e as discussões
derivadas deles a fim dese elaborar produções individuais e coletivas”, a
nosso ver, só faria sentido numa autoavaliação.
Afinal de contas, seria muito difícil o professor avaliar se efetuamos ou não
as leituras sugeridas e também se refletimos sobre o texto, né P.08?

Quanto à validação das rubricas, a publicação e negociação das auto-avaliações
Professor/tutor: Gente querida, já que as rubricas estão sendo validadas,
convido vcs à AUTO-AVALIAÇÃO baseada nas rubricas específicas para
isso. Nesse caso, proponho a auto-avaliação referente à UNIDADE 1.
Sugiro que enviem para mim em uma relação privada via e-mail. Ao mesmo
tempo, vou abrir o Fórum "AUTO-AVALIAÇÃO" para quem desejar
publicizar para todos e todas. Concordam?
P.19: Concordo Professor/tutor.
P.08: Concordo
P.27: Muito bom Professor/tutor.
P.28: Sem problemas, é um prazer
P.14: por que o fórum, Professor/tutor?
P.14: Professor/tutor, não estou te entendendo?
Professor/tutor: P.14, para publicizar. O que acha?
P.14: quanto ao fórum auto-avaliação, eu não me sentiria à vontade para
publicá- la...
Na verdade, não vejo sentido nessa postagem...
P.28: Gente, acho que podemos fazer nossa auto avaliação de forma
descontraída, dizendo sinceramente o que achamos sobre o nosso
desempenho, ponto.Será que precisarmos seguir regras para isso?
Professor/tutor: Ok P.14, então envie somente para mim. Publicizar é uma
opção. Não é obrigação. Aliás, aqui não temos obrigação. Somente
compromissos assumidos.

Com o encerramento do Chat ficou evidente que o grupo havia concordado com a
aplicação das rubricas para a avaliação da aprendizagem e que estas repercutiram
favoravelmente sobre o mesmo, imprimindo-lhe um novo ânimo.
Dos que ainda freqüentavam o curso, onze cursistas publicaram sua auto-avaliação,
sendo que três publicaram-na separadamente por unidade e os demais apenas uma vez, de
modo generalizado.
Observou-se que muitos assumiram posturas bem rigorosas para consigo mesmos,
enquanto que outros conseguiraram ter uma visão sobre/ de si, bem próxima daquela com que
os demais os percebiam.
Quanto à avaliação dos cursistas através das rubricas, conforme já informado em outra
seção do trabalho, estas não foram divulgadas, tendo permanecido como exercício de prática
docente interativa, que entende a avaliação a serviço da aprendizagem, dada de modo
processual e de maneira negociada. Essa lição certamente foi aprendida. A pergunta que fica
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no ar é: se a intenção era essa, para que colocar no enunciado que seriam elas (as rubricas) a
orientar o processo avaliativo?

3.3.2 O que disseram os cursistas sobre o processo de avaliação conduzido no curso

É importante, antes de anunciar qualquer dado ou análise, lembrar que a avaliação foi
compreendida como processo e por este motivo foi possível definir assim o título para a
presente seção, do contrário pareceria ilógico, em virtude do encerramento da seção anterior.
Portanto o que disseram os cursistas sobre o processo de avaliação conduzido no
Curso está diretamente relacionado às impressões e oportunidades que tiveram para exprimir
suas experiências de troca com o professor/tutor ao longo do trajeto. Os dados desta seção
foram coletados predominantemente do Fórum Avaliação e Rubricas, destinado também para
receber as avaliações do docente produzidas pelos cursistas e o que foram realizadas a partir
das rubricas sugeridas pela P.01, que apresentou o modelo utilizado no Curso de
Especialização em Educação a Distância – SENAC-DF. Este material, no início, oferecido
para que a turma o discutisse e alterasse, mas como ninguém se aventurou a iniciar esse
processo, permaneceu o modelo original, como apresentado no Anexo E.
É importante registrar que, em decorrência de problemas técnicos, a pesquisadora
perdeu todas as avaliações feitas pelos cursistas sobre o docente, portanto os dados e as
análises que se seguem utilizaram o modelo que se encontra no Anexo E, apenas para tomá-lo
por roteiro.
Os dados foram coletados dos diversos fóruns e GTs, conforme se identificaram as
intervenções correspondentes aos indicadores das rubricas. Na que se voltava para a interação
com os alunos, a grande maioria dos cursistas reconheceu o empenho do professor/tutor em
estimular a interação com/entre os alunos, encorajando-os para a discussão coletiva acerca de
dúvidas e questionamentos, sempre demonstrando compreensão frente às dificuldades de
participação do aluno. Apresenta-se uma frase do Chat de 29/10, proferida pelo
professor/tutor, que traduziu plenamente a forma como conduziu o Curso: “nós aqui não
temos obrigação, temos compromisso”.
A grande queixa, quase sempre nos GTs, se referia ao feedback e nas postagens no
Fórum Avaliações e Rubricas é possível encontrar comentários como:
P.26, Fórum Avaliação e Rubricas, em 21/11- Com relação a tutoria..Me
senti totalmente desmotivada com a ausência de nosso prof. Não tive retorno
de todas as mensagens que mandei para ele e quando respondia a resposta
demorava de mais para chegar.
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Essa “demora” se evidenciou, sobretudo a partir do início da Unidade 2. Há de se
destacar que as duas primeiras semanas a presença constante do professor/tutor chegou a ser
qual full-time, assim como declarou a cursista:
P.21 no Fórum Melhorias, em 08/10 - O mediador se encontra presente "full
time", mesmo que distante topograficamente, buscando instigar cada um de
nós acerca de todas as discussões e propostas apresentadas.

Destaca-se também que, apesar de falho, o feedback mesmo assim ocorria com o
“tecer de considerações construtivas”, uma vez que elas são de certa forma uma espécie de
sua expressão.
No entanto quanto aos indicadores: “leva em consideração as idéias dos alunos,
comunica-se de modo educado com os alunos, demonstra bom humor durante a sua
participação no curso, demonstra entusiasmo ao abordar os temas do curso”, não houve
cursista que se queixasse, visto que a preocupação em estimular as relações interpessoais
sempre estiveram presentes. Como exemplo tem-se:
P.29, Fórum Avaliação e Rubricas, em 28/11 - Confesso que está sendo uma
experiência desafiadora, instigante e de muito enriquecimento com todas as
"interações" ocorridas. Está sendo muito bom ler os seus textos, tão ricos,
participar de suas atividades, ler os boletins sempre iniciados com o "Gente
querida", sinal de carinho e motivação, principalmente, pra quem está assim
meio perdida entre tantas atividades acadêmicas do dia-a-dia e ainda assim,
com todas as novidades deste ambiente inovador da cibercultura.

Quanto ao domínio do conteúdo, não foi apresentada qualquer indicação contrária.
As maiores críticas ficaram por conta das rubricas voltadas para as estratégias de
ensino. A principal delas residiu no fato de o professor/tutor não oferecer retorno ao cursista
em até 24h, como se registra na seguinte avaliação:
P.26, Fórum Avaliação e Rubricas, em 21/11- Claro que o prof. participou
teve algumas aparições em todo nosso curso só que na minha opinião ele
deveria está mais presente (cheguei a conversar isso por e-mail com ele) Ele
é ótimo obtém um superrrrr conhecimento sobre o assunto. Agora não sei se
é porque ele está muito ocupando (não conseguindo acompanhar o curso de
pertinho) ou se a forma de trabalho dele como tutor não condiz com o que
eu penso ser certo e eficaz. Porém é essa minha opinião.

Houve quem se queixasse da falta de clareza nas respostas. Talvez pelo fato de o
professor/tutor levar algum tempo em responder, suas colocações chegavam fora do contexto
e algumas já não faziam muito sentido. Quanto à linguagem, todos declararam que o
professor/tutor utiliza-se de linguagem adequada e quando, eventualmente, alguma saiu do
domínio do cursista, não havia constrangimentos em perguntar.
Quanto à utilização dos recursos disponíveis, houve uma divergência entre os
cursistas. Alguns analisaram sob o ponto de vista técnico da utilização e justificaram que
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todas as interfaces do curso foram empregadas como canal de comunicação, no entanto houve
esta declaração do:
P.28 no Fórum Avaliação e Rubrica, no dia 16/11 - Para mim, a única
pontuação que não foi máxima foi quanto ao uso dos recursos disponíveis
por essa plataforma, nos Chats com vídeo e som.Forte abraço, parabéns
pelo seu trabalho - brilhante!

Quanto ao indicador “propõe situações desafiadoras”, os alunos, em geral,
classificaram as tarefas solicitadas, desafiadoras. Tal como destacado:
P.27 no Fórum Melhorias em 09/10 - Você nos desafia a pensar através de
problemáticas, articulando com os principais conceitos do curso.Isso nos
leva a reler o texto e pensar na nossa prática docente. Muito bom. Outra
experi~encia significativa tem sido a proposta dos trabalhos em grupo.
Fazer análise de sites relacionando com as discussões teórica, também nos
provoca e nos faz revisitar os concetos.

E a pesquisadora acrescenta que, além de propor, aceitava os desafios assumidos
pelos cursistas, mesmo os que não se encontravam diretamente voltados ao Curso, como foi o
caso do Fórum criado para Texto Coletivo (iniciativa das cursistas que demonstraram
interesse em produzir um texto para ser publicado em congresso internacional, de modo
online).
Quanto aos indicadores: “cria situações em que os alunos se sintam capazes de
resolver, ressalta os benefícios práticos do curso nos contatos com os alunos, indica caminhos
ao invés de dar respostas prontas, comunica-se de modo correto e claro, utiliza exemplos do
dia-a-dia dos alunos, aproveita os acertos dos alunos para enfatizar os aspectos mais
importantes do tema”, infelizmente não foi possível reconhecer no fórum Avaliação e
rubricas, alvo desta análise, algum comentário específico sobre esse bloco de indicadores.
Contudo foi possível observar neste mesmo capítulo, seção 2, práticas docentes que fazem jus
a cada indicador, praticamente em todas as vezes em que se registra a passagem do
professor/tutor pelo GT ou fórum tarefa.
Quanto ao indicador “direciona as discussões nos chats e listas de discussões, evitando
conversas que fujam do tema”, o anúncio da proposta do fórum ou Chat sempre era feito,
inclusive, até através dos Boletins; embora, na prática, por vezes o professor/tutor tenha sido
questionado sobre a falta dessa orientação; então ele alegou que o exercício da comunicação
interativa, implicava também em previsão de mudança de roteiro conforme a necessidade,
curiosidade e encaminhamentos que se evidenciavam durante a ação.
O cursista que parece mais ter se ressentido com essa orientação foi o P.10, que tanto
no GT, quanto no fórum Melhorias e mesmo no Chat do dia 22/10, declarou ter dificuldades
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em interagir, sobretudo no Chat, dada a velocidade das mensagens e a quantidade de pessoas
falando ao mesmo tempo.Como é possível conferir através do desabafo
P.10 Fórum Melhorias, em 11/10 - O único instrumento em tempo real no
curso é o “Chat”, tenho dificuldade de interagir com os colegas pois vários
assuntos ao mesmo tempo são abordados, tudo muito rápido e difícil de
assimilar o exercício da comunicação interativa. Através de uma dica dada
pela Hilma na Hora de Café, tive minha primeira experiência de interagir
com a escritora Heloisa Prieto, a qual foi colocado o papel do mediador no
diálogo da entrevista. Foi imprescindível atuação deste novo personagem
nas intervenções entre o entrevistado e os participantes, direcionando um
bom aproveitamento em tempo real.(grifo do cursista)

Em contrapartida tem-se a opinião a seguir
P.29, Fórum Avaliações e Rubricas em 28/11 - Sua atuação tem sido
impecável, tanto nas propostas de atividades interessantes como na
condução dos chats, permitindo um diálogo leve, mas sempre interagindo
com a turma, estimulando e elogiando quando alguém se sobressai com
algum comentário. E esta proposta do amigo oculto on-line, bem de acordo
com a dinâmica do grupo. Muito legal. Parabéns pela condução da "sala de
aula interativa". Tomara possamos colocar em prática tanta coisa boa que
estamos aqui

Ao haver o confronto de pontos de vista diferentes diante da mesma situação, no caso
o Chat, torna-se evidente quanto dos julgamentos estabelecidos estão permeados da
interferência de fatores internos e externos do avaliador pois, suas experiências, sua cultura,
sua condição emocional e cognitiva, vão determinar o quanto cada avaliador está sujeito a tais
subjetividades, tal como alerta Hadji (2001) e Luckesi (1995)
Para encerrar se encontram os indicadores: “respeita o ritmo de aprendizagem dos
alunos, orienta os alunos sobre como podem melhorar, indica fontes de pesquisa sobre os
temas do curso”. Quanto aos dois primeiros indicadores era possível verificar constantemente
o lembrete de procurar seguir os prazos e não acumular tarefas. Essa, certamente, foi a
orientação mais presente, tendo sido divulgada inclusive no Boletim do Curso. Contudo,
apesar de se saber da existência de prazos, não se encontrou dentro das telas gravadas do
AVA, em momento algum, qualquer forma de pressão para abreviar um fórum ou atividade,
por exemplo, ou apressando um cursista em particular.
Quanto às fontes de pesquisa estavam todas previstas no curso, portanto, listadas no
AVA. Eventualmente era acrescentada uma fonte a fim de enriquecer ou ilustrar determinada
situação.
Na condição de cursista, a pesquisadora precisa registrar ter consciência que viveu
uma experiência ímpar em se falando de educação online, o exercício de produção
colaborativa, mesmo sem a interface adequada para esse fim, foi de um valor infinito, visto
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que há muito tempo não fazia tarefas efetivamente coletivas. A prática comunicacional
interativa foi vivenciada intensa e plenamente. No fórum Hora do Café, era possível
reconhecer os sotaques das diversas regiões brasileiras junto com o cheirinho do pão de
queijo, sem falar do amigo oculto, com diversas surpresas. Esse clima não se manteria até o
final se a base não fosse sólida. Portanto, depreende-se que, mesmo com a falta do
professor/tutor, a turma continuava interagindo.
A pesquisadora julga ser necessário trazer o depoimento do próprio professor/tutor
para justificar sua ausência ao longo do Curso
Professor/tutor, Fórum Avaliação e Rubricas, em 25/11 - Sinto muitíssimo
não poder responder em até 24h ou mesmo 48h às postagens... interagindo
de fato. Sinto mesmo... cheguei a sonhar com isso vendo todos vcs cursistas
fazendo cara feia pra mim com ar de reprovação.
O fato é que esse semestre tomou proporções inesperadas... Foi além do
meu planejamento. Perdi o controle sobre mim mesmo. Os convites, os
eventos... as viagens de trabalho, as bancas, os lançamentos de livro, os 9
orientandos no mestrado, a docência em duas universidades... as três horas
de sono por noite ou por dia...
Peço perdão a vcs todos e todas.
Peço perdão a vcs todos e todas.

Quanto ao processo avaliativo efetuado no curso, observa-se e conclui-se que este
seguiu ao proposto pela instituição mantenedora, tendo sido fiel aos quatro critérios definidos
no AVA. A proposta de discussão e implementação das rubricas, valeu para exemplificar uma
situação de avaliação interativa, negociada, mediada, formativa, inclusiva, enfim serviu para
identificar a presença de diversos princípios encontrados nas mais recentes concepções de
avaliação da aprendizagem no Brasil; no entanto não impediu a sensação de frustração
derivada do fato de que tanta discussão, mais uma vez, não repercutiu em feedback para o
cursista e, muito menos, na oportunidade deste expressar sua opinião acerca da avaliação
estabelecida, tal como sugeriu Hadji.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao estudar sobre a sociedade da informação, cibercultura e interatividade foi possível
aprender que se vive um novo tempo. Tempo este marcado por verdades provisórias,
definidas em contextos particulares, que podem ou não ser generalizadas, transitando do local
ao planetário e vice-versa com naturalidade. Tal fenômeno é possível pelo advento das
Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs digitais, em especial do computador
conectado à Internet, que fazem deste um espaço vivo, também conhecido como ciberespaço.
Traduzido em espaço privilegiado de informações e relações, sejam elas humanas ou
maquínicas, onde a volatilidade, velocidade, transitoriedade e instantaneidade das mensagens,
informações, conhecimentos e serviços ali disponíveis sejam características presentes nesse
universo, pautado pelo novo paradigma comunicacional interativo onde todos são emissores e
receptores em potencial, em um modelo todos-todos. Cabe dizer que o conceito de
interatividade é o norteador da pesquisa, funcionando como (a pesquisadora chega a relatar)
uma “esteira rolante”, que sustenta e conduz todo o trabalho.
O somatório das TICs digitais e das características do ciberespaço torna-se, ao mesmo
tempo, causa e efeito da nova forma de condução na busca pelas informações: a
hipertextualidade. A qual se revela como a materialização da maneira de pensar humana, visto
que permite o rompimento com a linearidade até então sempre requerida para se assegurar a
compreensão da lógica do emissor nas formas de comunicação de massa. O hipertexto não só
permite, como oportuniza, o encontro de simultâneas relações, convergentes ou não, que se
tornam responsáveis pelo estabelecimento de novas formas de pensar, analisar, compreender e
contextualizar as informações e conhecimentos retroalimentando o ciberespaço e justificando
suas características.
Compreender as repercussões da cibercultura foi essencial para que, ao chegar nesse
momento do trabalho, não houvesse qualquer pretensão de se apresentar conclusões finais
como quem conseguisse encerrar um assunto. A intenção é propor algumas reflexões e
indagações ao retomar alguns caminhos percorridos ao longo da pesquisa, de modo que seja
possível tentar estabelecer algumas projeções.
Nesse sentido, é importante esclarecer que a educação online emerge da cibercultura e
se apropria das potencialidades tecnológicas e sociais derivadas do fenômeno. Assim, tem-se
na liberação do pólo da emissão a grande possibilidade interativa de se estabelecer a
proximidade entre seus participantes e a possibilidade de efetivar a aprendizagem colaborativa
decorrente das tarefas planejadas para esse fim. Dessa forma é possível compreender o porquê
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de não se pensá-la como uma evolução da educação a distância, uma vez que, nesse caso, a
distância é uma condição meramente geográfica e a interatividade redimensiona seu sentido.
Contudo, essa recente modalidade educacional, ao nascer de um novo paradigma
comunicacional interativo, vive quase os mesmos desafios impostos à educação presencial:
que vão desde as políticas públicas voltadas mais para a universalização e democratização do
acesso à educação do que para a qualidade de sua oferta, reproduzindo em alguns casos o
modelo massificador encontrado na educação presencial, passando pelos cuidados com a
qualificação docente, uma vez que o professor na modalidade online precisa ter além das
competências requeridas para o ensino presencial outras que atendam às suas peculiaridades.
Além disso, quando o assunto é a autoria sobre o trabalho docente tem sido comum
encontrar práticas semelhantes às do ensino presencial, pois não é raro observar professores
que tomam o livro didático como norteador de sua prática, delegando ao autor do mesmo a
autoria do que eles realizam em sala de aula; na educação online tal atitude é quase
institucionalizada já que, em geral, quem lida diretamente com o aluno costuma ser chamado
de tutor e a ele não lhe cabe a autoria de seu próprio trabalho, visto que há um outro
profissional (denominado de conteudista) incumbido de idealizar, planejar e elencar os
conteúdos a serem trabalhados e que é, em geral mais qualificado e melhor remunerado. Essa
prática vem adquirindo proporções que ultrapassam a definição dos limites do ofício e se
estendem a questões trabalhistas, uma vez que a tutoria passou a designar uma espécie de
semi-profissional ou sub-profissional, aquele que executa o que outros pensam. Tal medida
acentua o risco da educação online assumir o caráter massificador que vai de encontro com as
possibilidades decorrentes da cibercultura.
Buscou-se neste estudo desvelar aspectos pertinentes à avaliação da aprendizagem,
uma vez que ela ainda hoje representa desafios a serem superados no ensino presencial e,
mais ainda, na educação online, onde assume proporções muito maiores em função das
possibilidades e limitações, tecnológicas e pedagógicas a ela imputada.
Como parte da intenção deste estudo, buscou-se fazer um levantamento sobre as
concepções mais recentes sobre avaliação da aprendizagem com fins a investigar se estas
poderiam ser transpostas para o meio online, pois ainda não se tinham notícias de obra alguma
que tratasse da temática voltada para essa modalidade educacional. Até que, em outubro de
2006, se registra o lançamento do livro organizado por Silva e Santos dedicado
exclusivamente a esse fim. Foi possível observar, no entanto, que os autores dos artigos
contidos na obra também se basearam em concepções advindas do ensino presencial
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conjugadas às suas respectivas experiências profissionais voltadas para a educação online, o
que de certa forma corroborou o encaminhamento desta pesquisa.
Os autores selecionados para compor o levantamento foram: Hoffmann, Luckesi,
Esteban, Perrenoud e Hadji. E apesar do agrupamento estabelecido face ao compromisso
ideológico, foi possível identificar inúmeros aspectos em comum entre eles, visto se
encontrarem na quarta geração de avaliação da aprendizagem. Destacou-se, em primeiro
lugar, o que dá origem aos outros e está diretamente ligado ao entendimento de que avaliação
não deve limitar-se a práticas de exames e provas aplicadas ao término de um período, como
numa prestação de contas. Trata-se do princípio apontado como processo. Os autores
entendem que a prática avaliativa processual é condição para compreender a avaliação e a
aprendizagem de modo vinculado e a partir daí assumem nuances diferentes, mas que, na
essência, culminam na mesma idéia, a de que é preciso considerá-la como uma ação
diagnóstica, capaz de oferecer subsídios que orientem a tomada de decisões, capazes de
promover a construção do conhecimento do aluno.
Aliás, à exceção de Esteban que se baseia na teoria sócio-interacionista, os demais se
classificam como construtivistas e certamente é este embasamento que os diferencia e,
aproxima a concepção de Esteban ao conceito de interatividade; visto ser a única que, além de
planejar tarefas coletivas, as entende como essenciais para que a aprendizagem ocorra e para
isso toma de Vygotsky a idéia de zona de desenvolvimento proximal, para justificar o
processo de construção do conhecimento que se dá na troca com o outro, indo ao encontro do
conceito de aprendizagem colaborativa.
Contudo, foi possível reconhecer inúmeros princípios elencados a partir das
concepções dos demais autores na prática avaliativa do professor/tutor dentro do Curso
investigado, até porque o curso também requereu construções individuais e, independente, das
tarefas contarem ou não com espaços de troca, a aprendizagem ocorre de modo individual,
portanto é natural que alguns dos princípios identificados estivessem mais presentes que
outros. Com esse levantamento se buscou responder a primeira questão de estudo: quais as
características básicas de avaliação da aprendizagem encontradas em recentes concepções
sobre o assunto?
O campo da pesquisa foi um curso de extensão online, cuja temática central girava em
torno da interatividade e de práticas educacionais interativas. Infelizmente a instituição
mantenedora não permitiu a divulgação de seu nome, nem do curso. Justifica-se assim o fato
de nomeá-lo Curso (maiúsculo) durante o relato da pesquisa. Ele totalizou 50 horas
certificadas, mas que na prática não há como quantificar, visto a dedicação empenhada pelos
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cursistas diante da demanda criada por todos durante as discussões e elaborações coletivas. A
opção por um curso de extensão se deveu ao fato de este não contar com a obrigatoriedade
legal de haver exames presenciais.
A pesquisadora se manteve no campo na condição de aluna o que favoreceu o
emprego da observação participante de modo oculto. Tal procedimento foi essencial para que
pudesse recolher as impressões dos cursistas acerca do processo avaliativo realizado e o
proposto no Curso, bem como participar dele, a fim de responder as cinco outras questões de
estudo, aqui retomadas.
Na questão “Como se define o contexto de estudo?”, relatou-se sobre as informações
disponíveis no site da instituição mantenedora e as encontradas no AVA; este foi descrito
enumerando-se as opções do menu, seus conteúdos e funções. Entre as opções do menu
destacaram-se as interfaces presentes no Curso como o e-mail, chat e fórum, classificadas
entre síncronas (aquelas que permitem comunicação instantânea) e assíncronas (aquelas em
que não há necessidade de comunicação ao mesmo tempo). Em cursos online, é natural que
existam mais interfaces assíncronas que síncronas, bem como é coerente que as síncronas não
sejam empregadas em processos avaliativos, visto que a flexibilidade horária é uma condição
de quem opta em realizar cursos a distância. Podendo se tornar assim elemento de exclusão do
processo. É importante que se diga foram as interfaces, as responsáveis por estabelecer a
mediação técnica entre os cursistas e entre eles e o professor/tutor, permitindo a efetivação da
interatividade e a realização das tarefas propostas.
Convém destacar o excelente clima de trabalho despertado no Curso e ressaltar o nível
de interatividade adquirido entre todos, até então inimaginável para a pesquisadora, que deve
confessar seu encantamento diante de tal realização. Sobretudo por ter podido “ver” na prática
o que estudara sistematicamente ao longo dos créditos do Mestrado. Visando responder a esta
questão de estudo também se inclui na descrição do contexto o perfil dos cursistas e do
professor/tutor. Tratava-se de um grupo heterogêneo não só pela formação como também pela
localização geográfica. Boa parte dos Estados da nossa Federação foi representada no Curso,
com predominância de mineiros, baianos e paulistas. Quanto à formação, era igualmente
variada. Existiam profissionais de turismo, farmácia, fisioterapia, filosofia, entre outros. No
entanto, havia o predomínio de professores, alguns de carreira e outros que aproveitaram a
oportunidade de ingressar no magistério como segunda função. De certa forma, todos estavam
ligados área educacional, mesmo que ainda somente em forma de intenção.
O professor/tutor se ocupou em investir nas relações interpessoais, sendo coerente com
a proposta de interatividade do Curso; administrou uma intensa agenda paralela de
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compromissos durante todo o período, o que o fez em alguns momentos manter-se afastado,
gerando algumas insatisfações. É preciso dizer, no entanto, que tal proceder não chegou a
comprometer a admiração que o grupo demonstrou nutrir por ele; tanto que no final do Curso,
quando os cursistas fizeram a avaliação do docente, mesmo que evidenciassem a falta de
feedback ao aluno, sempre encerravam com alguma demonstração carinhosa de gratidão e
respeito pelo trabalho.
Quanto aos fóruns, muitos foram abertos no Curso e visavam atender a dois objetivos
distintos e complementares, um para as postagens das tarefas e socialização das mesmas
através do “grupão” e o outro para permitir um espaço onde as formações em grupo pudessem
discutir e preparar as tarefas solicitadas. Vale lembrar que os fóruns jamais foram fechados,
embora houvesse prazos para a postagem das tarefas; porém, nada impedia que a discussão ali
permanecesse; além disso, era comum o recebimento de “visitas” dos componentes de outros
GTs, contribuindo com o debate daquele GT visitado.
Houve um fórum designado de permanente o Hora do Café, espaço onde as
demonstrações afetivas e solidárias se fizeram presentes, bem como destinado à socialização
das informações consideradas importantes, curiosas e interessantes entre os cursistas. Ali era
comum a indicação de livros, filmes, descobertas interessantes na Internet, acompanhamento
de eventos ao vivo, também pela Internet, além de ter sido palco da “operação resgate” citada
no relato da pesquisa — uma operação idealizada por uma determinada cursista que também
era pesquisadora e que lançou a idéia a todos que permaneciam no Curso de se reunirem em
um verdadeiro esforço concentrado no intuito de resgatar os cursistas evadidos ou em vias de.
Para isso, a proposta era “cercá-los” de demonstrações carinhosas, valorizando sua presença
no Curso, por meio de e-mails ou ainda dentro dos GTs dos quais esses determinados
cursistas faziam parte.
Todavia é importante registrar que o nível de interatividade imposto pelo grupo do
início até o meio do Curso, aproximadamente, não se sustentou na mesma intensidade até o
final dele; fato atribuído, pelos cursistas a alguns fatores, como: número excessivo de fóruns,
que nesse caso pode ser traduzido por tarefas; curto espaço de tempo para sua realização e que
na maioria das vezes era coletiva, o que requeria a disponibilidade do outro para sua
concretização, logo exigia a demanda de mais tempo. Outra questão apontada por alguns
cursistas foi o a divisão da turma em grupos o que teria afetado a coesão inicialmente
conquistada através das tarefas e discussões estabelecidas nos fóruns Boas Vindas e
Memorial, que renderam discussões riquíssimas a partir dos relatos dos outros. Além disso,
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até a metade do Curso, aproximadamente, a presença do professor/tutor era sentida através de
seu acompanhamento sistemático.
A terceira questão de estudo procurou saber como se definiram as propostas de
avaliação da aprendizagem empregadas no Curso e, nesse momento, é preciso esclarecer os
dois processos distintos que estiveram presentes em seu trajeto. O primeiro deles diz respeito
ao que se encontrava disponível no AVA quando da abertura do mesmo: informações pouco
precisas acerca dos critérios adotados para se proceder à avaliação e que se concentraram
sobre a freqüência de acesso do aluno ao Curso, a participação nos fóruns e chats, o
desempenho nas atividades e o respeito aos prazos estipulados. Foram considerados pouco
precisos, pois não esclareceram ao cursista o que estaria sendo levado em conta em cada item
enunciado. Por exemplo, no caso da freqüência de acesso ao Curso, está claro que o aspecto a
ser privilegiado é o quantitativo, contudo não foi definida a freqüência desejável, tampouco
foi dito como deveria ser essa freqüência: bastaria ao cursista entrar no AVA ou ele deveria
ter alguma participação para garantir sua estada? Sabe-se que existem ferramentas apropriadas
para contabilizar os acessos ao AVA, a questão é saber qual é a sua finalidade.
A mesma imprecisão se observou com relação ao item participação nos fóruns e chats.
Como essa participação seria avaliada? Por seu conteúdo, por quantidade de mensagens, pela
capacidade de argumentação e contra argumentação? A falta de informações deixou o cursista
sem saber como a avaliação ali aconteceria. Outro aspecto que contradiz o que anteriormente
foi comentado diz respeito à inclusão do chat como critério de avaliação; entende-se dessa
forma o fato de tantos cursistas mandarem mensagens se justificando pela ausência,
sobretudo, no primeiro deles e a preocupação em que se mantivesse o dia de sexta-feira para
sua realização; fazendo com que a oportunidade de contato síncrono, incoerentemente, se
tornasse elemento de exclusão. No critério desempenho nas atividades, ficam as perguntas: o
que seria um bom desempenho? E um péssimo desempenho se daria de que forma?
A falta de parâmetros deixa o aluno, tanto do presencial quanto do online, sujeito à
análise subjetiva do professor, que como bem lembrou Hadji, está sujeito a influências
externas e internas, fazendo com que o instrumento avaliador (o professor) não ofereça
julgamentos fidedignos. O item que solicita respeito aos prazos estipulados, de todos parecia
ser o mais preciso; contudo, também não anunciava o que se perderia fazendo a entrega em
data posterior. Algumas dessas análises são fruto da discussão estabelecida no GT Fractais
por ocasião da tarefa correspondente às rubricas e cabem igualmente a essa lista de critérios
definidos pela instituição mantedora do Curso.
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As informações presentes no AVA ainda informavam que as tarefas poderiam ser
postadas duas vezes: uma inicial e obrigatória, para correção do tutor; uma segunda, após seu
feedback, caso o tutor indicasse tal necessidade. A avaliação final do tutor teria como base os
quatro critérios apresentados, nos quais o cursista deveria obter, no mínimo, uma média de
70%. Na prática, o feedback, tal como descrito, se efetivou apenas na primeira tarefa em
grupo, a que foi proposta no interior do GT, sem que houvesse um fórum aberto para a
socialização da mesma. A atividade foi discutida dentro do grupo e enviada via e-mail para o
professor/tutor. Neste caso, foi comum observar, ao percorrer os GTs, o retorno do
professor/tutor solicitando complementação para a tarefa e apresentando pontualmente em
quê o grupo deveria estar investindo.
Quanto à outra abordagem sobre avaliação no Curso, parecia ir ao encontro das
lacunas deixadas pelas informações prestadas anteriormente e diz respeito à proposta feita
pelo professor/tutor que, ao encerrar a primeira Unidade, apresentou em 22 de outubro, um
conjunto de rubricas de avaliação, denominado por ele de indicadores de qualidade em
avaliação. Sua intenção era que as mesmas fossem discutidas, modificadas e ampliadas em
cada GT. Ele ofereceu uma semana para que se fizesse tal tarefa; afirmou que as rubricas
acordadas entre todos seriam utilizadas para a avaliação de todas as unidades, salientou que a
avaliação era vista como um processo e que não podia ser definida somente ao final do
semestre.
Convém detalhar que o conjunto de rubricas, às quais o professor/tutor se referia,
contemplou três blocos de indicadores, acompanhados de uma tabela que convertia a
informação em dados quantitativos, a saber: rubrica para avaliar a participação no fórum (até
3 pontos, divididos entre 5 indicadores); rubrica para a auto-avaliação (até 3 pontos divididos
entre 5 indicadores) e rubrica para avaliar os textos coletivos (até 4 pontos divididos entre 8
indicadores). Cada rubrica possuía uma lista de indicadores com os quais se pretendia obter
detalhes acerca da participação do aluno, ou seja, dados visíveis e identificáveis ao se
procurar nos GTs e fóruns de tarefas essas participações, que tinham por intenção descobrir as
habilidades e competências demonstradas por cada cursista, sobre como este construía seu
conhecimento, que percursos fazia com seus pares, para que pudesse haver uma intervenção
adequada do professor/tutor.
O Curso se dividiu em três unidades e, como mencionado, somente ao encerrar a
primeira unidade é que as rubricas foram apresentadas como proposta, nos dois chats que
abordaram as rubricas, dos dias 22 e 29 de outubro, afirmou-se que a primeira unidade seria
avaliada pela lista original de indicadores e que as demais unidades seriam avaliadas com o
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texto alterado decorrente da discussão dos GTs e cujo levantamento foi realizado pelas duas
pesquisadoras presentes no campo.
No entanto, o Curso foi encerrado sem que qualquer resultado obtido das rubricas
tivesse sido oferecido aos cursistas, aliás, o certificado de conclusão enviado através dos
Correios pela instituição mantenedora registra apenas a conclusão do Curso, a carga horária, o
período e o programa, sem qualquer menção ao aproveitamento individual do cursista.
A quarta questão de estudo buscou saber se os princípios utilizados na avaliação
presencial foram adotados no Curso. Para responder esta questão recorreu-se aos quadros
elaborados pela pesquisadora que visaram sintetizar, em forma de princípios, as idéias dos
autores estudados, associando-os aos fóruns de tarefa criados para que se socializassem as
produções individuais e coletivas dos cursistas e se discutisse sobre essas produções. Para
sistematizar essa associação e favorecer a visualização das análises, optou-se por, novamente,
se organizar quadros que foram nomeados conforme o fórum de tarefa e, até onde foi possível
identificar a passagem do professor/tutor dentro dos mesmos, se reconheceu a presença de
todos os princípios levantados entre os teóricos da avaliação da aprendizagem.
Observou-se a preocupação do professor/tutor em acompanhar detidamente as
produções dos grupos, orientando o caminhar, oferecendo ajuda, sugerindo outras fontes de
estudo a fim de favorecer a construção coletiva. Ele problematizou, fomentou a curiosidade,
incentivou carinhosamente aqueles que não estavam conseguindo atender aos prazos por
questões de organização interna do grupo, enfim evidenciou-se um professor/tutor
efetivamente comprometido com a construção do conhecimento, entendendo a avaliação da
aprendizagem a serviço desse processo, assim como preconiza Hoffmann.
O que se lamenta é que o professor/tutor, em algumas tarefas, esteve presente uma
única vez não oferecendo o suporte e acompanhamento desejáveis e já apresentados em outras
ocasiões, chegando a ausentar-se completamente nos fóruns finais. Para checar esses dados, a
pesquisadora lançou mão de outro recurso que não estava previsto inicialmente, voltando-se
ao interior dos GTs a fim de verificar se o acompanhamento docente teria se dado através dos
GTs, de modo específico, para atender às necessidades de cada grupo, o que de certa forma o
isentaria de fazer considerações nos fóruns das tarefas, mas o que se registrou é que o
professor/tutor também não os havia acompanhado. Convém lembrar que esses registros
foram extraídos das telas do AVA, que serviram de documentos para essa pesquisa.
É importante considerar que o acompanhamento docente requerido não se refere ao
estabelecimento de uma relação de dependência entre cursistas e professor/tutor; muito ao
contrário, ficara claro a todos que o aspecto valorizado seria a autonomia do cursista, até por
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que ela fazia parte do conteúdo do Curso. Ocorre que o acompanhamento e o feedback fazem
parte do ofício docente, especialmente do docente online.
A quinta questão de estudo quis saber quais foram os limites e possibilidades
expressas na aplicação da proposta de avaliação adotada no Curso, considerando as
implicações tecnológicas e pedagógicas. Efetivamente, o que se viu acontecer como processo
avaliativo foi o acompanhamento docente e o emprego dos princípios avaliativos de acordo
com os teóricos em alguns fóruns de tarefa. Convém destacar que nesse caso foram tomadas
algumas possibilidades e limitações pedagógicas e tecnológicas decorrentes das tarefas, posto
que estas foram as desencadeadoras das situações de aprendizagem e, como dito, a avaliação
estaria a serviço da aprendizagem, portanto, os aspectos levantados chegam em alguns casos a
se fundir.
As possibilidades tecnológicas, presentes no Curso e que permitiram o processo
avaliativo acontecer são as inerentes a sua função, ou seja, as interfaces empregadas,
sobretudo os fóruns que funcionaram como grande arena de debate, negociação e construção
coletiva que permitiam o acompanhamento e registro de cada componente e suas
contribuições com a tarefa.
Os limites ficaram por conta da ausência de interfaces que permitissem a construção
coletiva no próprio AVA, economizando a quantidade de postagens circulantes dentro do
fórum, o que implicou no aumento do volume de material para leitura e também para o
acompanhamento docente. Além disso, houve um grande inconveniente com o fórum: uma
mensagem postada não poderia ser editada, ou seja, erros, esquecimentos ao anexar material,
posicionamentos que precisariam ser revistos, não tinham essa possibilidade. O que gerava,
além de mais postagens que as necessárias, até alguns poucos mal entendidos. Isso em alguns
momentos comprometeu o andamento da produção coletiva, que também poderia
comprometer a avaliação.
As possibilidades pedagógicas podem ser consideradas ao mesmo tempo limitações,
pois, se de um lado foram previstas várias e variadas tarefas de modo a poder contemplar e/ou
desenvolver diferentes habilidades entre os cursistas; de outro, a quantidade excessiva de
tarefas comprometeu o desempenho de muitos, uma vez que os 50 minutos diários
recomendados para a dedicação ao Curso, conforme constava no site da instituição, nunca
foram suficientes.
Há um aspecto importante a lembrar, o fato de que a proposta de avaliação por meio
das rubricas feita pelo professor/tutor não chegou a ser executada plenamente. Ela se limitou a
sua discussão e à elaboração da auto-avaliação dos cursistas. Portanto, não se pode dizer que a
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proposta foi adotada, embora haja como analisar algumas limitações pedagógicas e
tecnológicas que tenham contribuído para essa situação. A primeira delas diz respeito à
quantidade de rubricas, pois, enquanto as informações disponibilizadas no AVA acerca de
como se daria a avaliação fossem insuficientes, as rubricas contavam com 14 indicadores a
serem avaliados, além das auto avaliações a serem considerados a cada unidade. Dado o fluxo
de mensagens decorrentes da quantidade de tarefas e levando-se em conta que seria necessário
avaliar a atuação em cada GT e em cada fórum, esse número se multiplicava em igual
proporção, gerando uma demanda a mais de tempo, energia e registros de acompanhamento a
fim de se fazer uma análise coerente. A limitação tecnológica ficou por conta de não haver no
AVA um dispositivo que localizasse a informação desejada por entrada, implicando em
grande perda de tempo para esse fim. Além disso, fica a questão: o quanto a tecnologia e os
informatas podem ajudar a educação online, especialmente no processo de avaliação? Que
ferramentas podem ser elaboradas para auxiliar no trabalho “braçal” requerido no processo de
avaliação processual comprometida com a construção do conhecimento? Não se trata de
pensar programas para quantificar ou monitorar a passagem do cursista dentro do AVA, mas
de programas que pudessem estar se “customizando” de acordo com as necessidades do curso,
da turma, do professor, com vistas a auxiliá-lo.
A parceria entre educadores e informatas é cada vez mais necessária, ao se pensar em
elevar a qualidade dessa modalidade educacional, que vem expandindo e ampliando a sua
oferta e acesso à educação formal, a pessoas que jamais teriam a oportunidade de voltar a
estudar pelo sistema presencial. Não se pode negar a importância desse movimento de
inclusão social e digital, mas a qualidade tem que estar atrelada a esse movimento de
democratização, do contrário, se tornará mais um engodo. Um dos fatores que pode assegurar
a qualidade da educação online se encontra na avaliação, quando vista e entendida como a
serviço da aprendizagem, em uma ação diagnóstica e processual.
Ao focar a última questão de estudo, que buscou saber o que disseram os alunos a
respeito do processo de avaliação da aprendizagem conduzido no Curso, observou-se um
saldo positivo, pois, apesar da queixa freqüente da falta de feedback do professor/tutor, a
inclusão da discussão das rubricas de avaliação para serem negociadas entre os cursistas
causou impacto favorável entre a turma, que julgou como efetivo exercício interativo. É
importante registrar que essas impressões foram colhidas do fórum criado para esse fim,
chamado de Avaliação e rubricas, em que se postaram as auto-avaliações, a avaliação do
docente e as sugestões de alteração do texto nas rubricas, portanto, antes do encerramento do
Curso.
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Mesmo assim, de modo geral, todos acharam o conteúdo das rubricas pertinentes ao
desenho didático do Curso e se viram contemplados através do que se pretendia observar.
Houve um dado curioso, como a maior parte do grupo era formada por professores,
todos estavam muito envolvidos com o término do período letivo e todas as responsabilidades
exigidas nessa época; além disso, ainda havia tarefas a ser concluídas no Curso; então, numa
espécie de acordo velado, os cursistas se ocuparam em concentrar-se sobre o que ainda faltava
fazer e, com isso, a interatividade entre o grupo caiu significativamente, se restringindo ao
respectivo GT que o cursista integrava e ao fórum Hora do Café, este sempre contando com as
participações mais diversas e, nessa época em especial, o assunto era o amigo oculto que iria
acontecer.
As auto-avaliações retrataram essa queda de interatividade e muitos atribuíram para si
a responsabilidade por esse fato. Foi comum também, em um misto de queixa e justificativa,
informarem que não estavam conseguindo realizar as tarefas em tempo hábil em decorrência
de sua grande quantidade.
Portanto, apesar de muitos registrarem a falta de acompanhamento do professor,
também assumiam para si suas responsabilidades e omissões. E, apesar do cansaço, do
acúmulo de tarefas, o clima do grupo continuava muito bom. O ponto forte da interatividade
ocorria nos Chats, que passaram a encerrar os domingos nesse período; e o professor/tutor,
como era de costume, se manteve sempre empenhado em assegurar a boa energia do grupo.
No fórum Avaliação e rubricas, o professor/tutor reconheceu o quanto havia deixado a
desejar, pediu desculpas ao grupo e chegou a contar que sonhara com a turma fazendo “cara
feia” para ele. Confessou que foram muitos os compromissos assumidos em um final de ano
que se tornara atípico.
Enfim, a fala dos cursistas sobre o processo avaliativo parece não ter evidenciado as
queixas porque viram na proposta de avaliação e na forma como o professor/tutor conduzira o
trabalho uma oportunidade interessante de vivenciar a avaliação sob a perspectiva
negociadora.
Retoma-se agora o problema que gerou essa pesquisa, ou seja, saber se os princípios
existentes na avaliação presencial poderiam ser transpostos para a educação online,
considerando suas possibilidades e limitações. Diante do foi possível analisar no curso de
extensão, alvo de nossa pesquisa, poder-se-ia dizer que sim, uma vez que estes foram
reconhecidos na prática do professor/tutor, além disso, convém ressaltar que não existe uma
educação presencial e outra a distância, o que se tem é a – educação – e as especificidades que
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permeiam as modalidades de ensino precisam ser consideradas e levadas em conta, mas não
devem se tornar condicionantes.
Todavia, não se podem esquecer algumas questões como a legal, por exemplo, que
determina a necessidade de exames presenciais mantendo a lógica da excelência tratada por
Perrenoud, que pode ser interpretada também como certificadora. A outra diz respeito ao fato
dos autores estudados se fundamentarem na idéia da construção do conhecimento e, nesse
caso, tal construção se dá no interior de cada indivíduo, com isso reforçam a idéia de se
avaliar individualmente e não o processo de construção coletiva. A única autora que além de
admitir a avaliação coletiva, valoriza a participação coletiva é Esteban. Dessa forma, observase que as demais concepções ao serem trazidas para a modalidade online atendem
parcialmente às suas peculiaridades, uma vez que a aprendizagem colaborativa para se
efetivar requer desenvolvimento de tarefas coletivas em um processo de co-criação interativa.
Pensar em uma teoria de avaliação da aprendizagem específica para a educação online
baseada na aprendizagem colaborativa, na interatividade, em tarefas desencadeadoras de
aprendizagem, em avaliação processual e na utilização de ferramentas/tecnologias que possam
auxiliar o professor nessa tarefa tão importante no processo educacional, pretende ser a
contribuição deste trabalho.
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APÊNDICE A – Perfil dos Participantes
Número de
identificação
do
participante

Sexo Localização

F
P. 01
P. 02

F

P. 03

F

P. 04

F

P. 05

Situação
final

Mineira,
aprovada
moradora de
Brasília DF
Não
aprovada
mencionou
Não
mencionou
Não
mencionou

evadida

F
F

________
Não
mencionou

evadida
aprovada

P. 07

F

Bahia

evadida

P.08

F

aprovada

P. 09

F

Mineira,
trabalhando
na Bahia
Rio de
Janeiro

P. 10

M

Não
mencionou

aprovado

P. 11

F

Não
mencionou

evadida

P. 12

M

evadido

P. 13

F

Não
mencionou
Não
mencionou

P. 14

F

São Paulo

aprovada

P. 15

F

Minas
Gerais

evadida

P. 06

aprovada

aprovada

evadida

Formação/área de atuação

Professora por formação, sem atuar no
momento. Vem se especializando em
EAD.
Farmacêutica, coordenadora de Cursos
técnicos de graduação e pós. É
simpatizante da EAD
É bibliotecária e atua na universidade
de Formiga.
Administradora
de
empresas
e
professora
universitária,
declara
interesse em EAD.
Não preencheu.
Professora universitária presencial e
on-line na disciplina Políticas públicas
em Educação.
Está cursando Turismo, pretende ser
professora. Tem 43 anos, atua há 16
anos em hotelaria.
Professora e funcionária da Secretaria
de Estado de Educação da Bahia.
Formada em Pedagogia
Professora de nível médio e superior.
Faz Mestrado em Educação. Formada
em Pedagogia.
Ex-atleta, artista plástico, cursando
filosofia e é professor de luta em
academia.
É formada em Turismo (área em que
atua como professora) e pós-graduada
em Docência do Ensino Superior.
Professor e coordenador de licenciatura
em Física, também em EAD.
Cursou Matemática. É Mestre em
Ciência da Computação com larga
experiência em sistemas. Há três anos
atua como docente em nível superior.
Professora de Inglês do Ensino Médio,
atualmente iniciando o Curso de
Pedagogia.
Fez Ciências Físicas e Biológicas,
Serviço Social, Ciências Sociais e
Direito. É Mestre em Direito
Tributário.
Especializou-se
em
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P. 16

F

Alagoas

evadida

P. 17

F

São Paulo

aprovada

P. 18

F

Pará

aprovada

P. 19

F

Bahia

aprovada

P. 20

F

Pará

aprovada

P. 21

F

Rio de
Janeiro

aprovada

P. 22

F

evadida

P. 23

M

Mato
Grosso do
Sul
São Paulo

P. 24

M

João Pessoa
PB

evadido

P. 25

F

________

evadida

P. 26

F

Brasília –
DF

aprovada

evadido

Docência do Ensino Superior e
Educação a Distância. Além de estudar
idiomas. É procuradora do município
onde mora e também advoga, antes
chegou a ser professora de Química e
Matemática.
Professora do Curso de Pedagogia da
UFAL (Alagoas), de Avaliação e
Estágio Supervisionado, além de cursar
o Doutorado na UFBA.
É gestora de uma escola no litoral
norte de São Paulo. Formação
Informática.
Trabalha na Universidade Federal do
Pará, com EAD, Novas Tecnologias de
Informação
nos
Processos
Educacionais,
como
disciplinas
híbridas.
Graduada em Letras, especialista em
Informática
Educativa
e
em
Planejamento e Gestão de Sistemas em
EAD. Desde 1997, atua no NTE na
formação de professores. Faz Mestrado
em Educação.
Pedagoga. Trabalha na Universidade
Federal do Pará, na Secretaria Especial
de EAD, e é tutora.
Fisioterapeuta e professor de Estágio,
Fisioterapia e Pneumologia em UTI.
Faz Mestrado em educação. Vislumbra
a EAD.
Não fala de sua formação ou atuação,
parece ser professora.
Administrador de empresas, atua no
magistério superior há 26 anos. Fez
doutorado, interessou-se por EAD e fez
dois Cursos voltados para esta área.
Graduado em Matemática. Mestre em
Educação /Tecnologia da Comunicação
e
Informação,
com
outras
especializações. Professor em algumas
universidades em sua capital.
Não preencheu.
Funcionária do Governo Eletrônico do
Ministério do Planejamento. Graduada
em Propaganda e Marketing. Faz pósgraduação em EAD e fez extensão em
gestão da EAD, além de fundamentos
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P. 27

F

Bahia

aprovada

P. 28

M

São Paulo

aprovado

P. 29

F

Minas
Gerais

aprovada

Funcionários
da instituição
P. 30

F
________

xxxxxxxx

________

xxxxxxxx

P. 31

F

Quadro 13 – Perfil dos participantes

da EAD. Não menciona lecionar.
Faz Mestrado em educação e é
professora. de Práticas Pedagógicas na
Universidade em Jequié.
Formado em Administração e Ciências
Econômicas.
Possui
extensão
universitária na área citada. Faz pósgraduação
em
Psicopedagogia
Institucional. Tem uma empresa de
consultoria e planejamento estratégico,
além de ter feito Curso de tutor pelo
SENAC.
Professora de Metodologia Científica
na Universidade em Formiga, além de
dar aula no Ensino Fundamental.

Administradora
de
empresas
e
especialista em tecnologias interativas
aplicadas à Educação, gestora de ações
em EAD da instituição.
Faz parte da coordenação acadêmica da
instituição. Fez Pedagogia e pósgraduação em Psicopedagogia
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APÊNDICE B – Produto da primeira tarefa

Interatividade: modalidade comunicacional emergente
Grupo: “Os Fractais”
Componentes: P. 01
P. 09
P. 12

O presente trabalho foi realizado com o intuito de se buscar a emergência da interatividade como
modismo e como novo paradigma em comunicação e em educação.
Considerando a proposta para a segunda fase da atividade, o grupo restringiu-se a levantar sites,
produtos e serviços que se apresentassem ou intitulassem com a literal expressão: interatividade ou
interativo. A dificuldade inicial da pesquisa encontrou-se no fato da enorme quantidade de vezes que tais
expressões literais aparecem em sites da rede.
Buscou-se, como na recomendação, realizar esse levantamento de modo a encontrar exemplos para as
três esferas: mercadológica, tecnológica e social. Vale dizer que tais esferas configuram-se em dimensões
importantes para a efetivação no novo paradigma comunicacional interativo. Este favorecido e potencializado
através das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) digitais. Apesar de cada uma das esferas
apresentar características que as definem como tal, as mesmas devem ser consideradas como um todo por
estarem intimamente relacionadas, o que muitas vezes dificulta sua categorização.
Tal expressão – interatividade – vem sendo largamente empregada pelos diversos segmentos da
sociedade, muitas vezes caracterizando-se como um “modismo”, dada à ausência de seu significado, o apelo
mercadológico que esta pode assumir determina seu uso indiscriminado, portanto, é possível e, de certa forma,
até comum encontrar sua expressão sendo utilizada de modo equivocado. Fazendo assim com que o “mais
comunicacional disponibilizado pela esfera tecnológica [seja] apropriado pela esfera mercadológica como
‘argumento de venda’” (SILVA, p.11). Não é à toa que Pierre Lévy “aborda a interatividade como um problema,
justificando isso porque o termo é usado muitas vezes a torto e a direito sem saber do que se trata”. No relatório
do Projeto Sapiens da Unicamp – USP, caracteriza-se interatividade como “possibilidade – crescente com a
evolução dos dispositivos técnicos – de transformar os envolvidos na comunicação, ao mesmo tempo, em
emissores e receptores da mensagem”.
No texto Interactividade13, Letícia Senna salienta que “a interatividade é o que possibilita ao indivíduo
afetar e ser afetado por outro numa comunicação que se desenvolve num sistema de mão dupla”. Logo a
interatividade é a base da comunicação bidirecional.
Segundo Marco Silva, em Sala de Aula Interativa (2006,p.10), “a interatividade emerge com a
instauração de uma nova configuração tecnológica, e de uma nova dimensão mercadológica”. A interatividade,
portanto, é um fenômeno da sociedade da informação, como afirma Marco silva em seu texto. Convém destacar
que a atual sociedade, conhecida como Sociedade da Informação, alterou significativamente o modo de

13

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interatividade
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produção, exigindo que o mercado se adequasse às novas demandas surgidas a partir dela, uma vez que a
“economia se assenta na informação” (SILVA, p.1).
Assim, migramos do modo de distribuição (do modelo fabril), da produção em série, da estocagem e,
portanto, na massificação (processo responsável pela definição da lei de mercado da oferta e da procura); para
um processo mais racional de produção, onde o que se privilegia é a informação e esta orienta como produtos e
serviços podem/devem ser oferecidos.
Essa lei que rege o mercado pode ser ressignificada, a partir da compreensão de que, através da
informação, da tecnologia e das estratégias mercadológicas/marketing, pode-se “criar”/ “fabricar” necessidades,
desejos e sonhos, gerando novas demandas. Assim pensar na interatividade na esfera mercadológica, implica em
permitir ao consumidor, a possibilidade deste perceber que pode contar com bens e serviços singulares,
preferindo-os em detrimento dos uniformizados, padronizados.
Hoje, com o advento da cibercultura, das novas formas de acesso à informação, sobretudo as
provenientes da rede (Internet), dada às possibilidades tecnológicas que permitem ao usuário/consumidor, ter o
pólo da emissão liberado, onde todos são essencialmente emissores e receptores, torna-se possível a “seleção de
conteúdos ou de interferência em conteúdos; possibilidade de armazenamento, de impressão, de envio, enfim de
tratamento da informação ou da mensagem entendida agora como espaço de manipulação ”(SILVA,p.3).
Segue a lista de sites que apresentavam em sua “chamada” a expressão interatividade ou interativo,
agrupados de acordo com a esfera na qual se configuram:

I – ESFERA MERCADOLÓGICA

http://www.funnydays.com.br/brintera.htm brinquedo que se diz interativo. Trata-se da venda de um brinquedo
intitulado interativo. Através de sua imagem não há oportunidade de visualizar todas as suas possibilidades, mas
pelo que foi observado, nota-se que a utilização deste não está pré-programada, permitindo a criança fazer seu
percurso da maneira que quiser explorá-lo.

http://www.abicalcados.com.br/abinforma.php?page=abinforma_abinoticias&id=20
informativo que anuncia o tênis interativo. Segundo o texto, o tênis é interativo porque “Dispõe de um sistema
de amortecimento que proporciona a absorção de impacto em toda a área do calcanhar e corrige a passada por
com uma anilha de dupla densidade e excelente resiliência”. Exemplo do uso do termo ‘interativo’ como
argumento de venda.

http://www.agenciaclick.com.br/ - Agência Click, a agência da interatividade. “A AgênciaClick é uma empresa
obcecada por fazer valer os investimentos dos nossos clientes na Internet”. A propaganda interativa apresentada,
embora convide o usuário com a seguinte mensagem: "por favor interaja"; nota-se sua limitação ao mero clique,
para alterar imagem/cena. Não é possível perceber a alteração na mensagem.

http://www.siteinterativo.com.br/ - Site Interativo – “Hoje para se ter um site de sucesso na Web, é necessário
interagir com o visitante. Disponibilizando Enquetes, Cartões Virtuais, Classificados, Fórum de Discussão, Salas
de Bate Papo (chat), enfim, uma série de recursos que irão deixar o seu site realmente interativo e funcional”. A
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proposta do empreendimento é tornar o site do cliente interativo, ou seja, vender para o cliente a possibilidade
dele criar um site interativo atendendo às novas demandas do mercado virtual. Utilizando os serviços do Site
Interativo o cliente aumentaria suas chances de obter um melhor posicionamento no mercado on line. Apesar de
fazer marketing em cima da interatividade, a proposta se enquadra na esfera mercadológica por disponibilizar
uma proposta de personalização dos recursos.

http://www.pireseja co.com.br/ - Pires e Jacó – Desenvolvimento de sistemas personalizados de Internet.
Criação de Projetos de Internet. Busca personalizar o atendimento de acordo com o perfil do cliente. O próprio
site já é uma “viagem”, pois passando o mouse os menus pop up vão aparecendo e se movimentando.

http://www.itau.com.br/ - Banco Itaú
http://www.unibanco.com.br/hom/index.asp - Unibanco
Os bancos on line são um bom exemplo de interatividade na esfera mercadológica, pois atrás de cada opção de
acesso, na página principal, tem-se inúmeros serviços. Todos os serviços oferecidos pelo banco podem ser
acessados diretamente pela Internet, sem a necessidade de se estar presencialmente no banco. A idéia central é
vender ao cliente do banco produtos e serviços, valorizando a agilidade com que pode se fazer suas transações on
line, garantindo segurança, privacidade, etc... A Interatividade na esfera mercadológica encontra-se relacionada
com argumentos de venda, portanto creio que os bancos on line justificam seu enquadramento nesta esfera. Vale
alertar que o excesso de “interatividade” proposta para o banco on line, acabou por gerar riscos ao cliente, pois a
utilização de senhas e logins, com risco de serem capturados e adulterados por hackers, também aumentou.
Mesmo investindo em segurança os bancos ainda não conseguem garantir 100% de eficácia neste serviço.

II – ESFERA SOCIAL

http://www.interativa.fm.br/ rádio interativa. Entretanto a rádio parece mais operativa que interativa, uma vez
que se limita a escolhas, como num menu.

http://www.cenafinal.com.br - site que oferece chats, fóruns para discutir cinema
Este site surpreende, pois embora tenha parecido meio estático, apresenta interfaces que favorecem a efetivação
de práticas interativo, uma vez que disponibiliza fóruns e chats para discussão entre diferentes pessoas a respeito
de um determinado filme ou uma cena mais específica, muito interessante, sobretudo para quem aprecia cinema.

http://www.usabilidoido.com.br/interatividade_real.html- Blog de Frederick van Amstel [Editor do
blog Usabilidoido, que trata de assuntos conceituais do webdesign (direção de arte, arquitetura da informação,
usabilidade, etc), atendendo a mais de 4.000 visitas diariamente.] A interatividade do site é garantida pelos
comentários dos visitantes, que são prontamente respondidas pelo autor, promovendo um diálogo aberto com os
visitantes do site. Além disso oferece grande acervo de material para consulta e textos sobre webdesign.

http://www.rioon.com/interatividade/interatividade.htm - Interatividade - “Este espaço foi criado
para que você possa participar da confecção do Rio On.com. Dê sua opinião, discuta temas atuais, assine nosso
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livro de visitas e mande-nos fotos, textos e poesias sobre nossa bela cidade!” A proposta de interatividade
encontra-se presente na participação dos visitantes deixando mensagens no livro de visitas, ou comentando
algum item da programação. Como não é possível intervir na mensagem do outro, nem há composição dialógica,
pode-se afirmar que não existe interatividade, mas apenas atividade.

http://www.nossaregiao.com.br/index.htm O site propõe-se a oferecer as informações regionalizadas e
direcionadas para o público de São Paulo. O site oferece vários caminhos de navegação com opção em alguns
casos de se fazer anúncios grátis. É um sistema de visa a atender as necessidades da comunidade. Entretanto o
site é mais informativo que interativo, ele propõe a atender uma demanda, mas vários links encontram-se
inacessíveis, pode ser que através de um cadastro a pessoa consiga manter algum tipo de diálogo aparentemente
inexistente.

III – ESFERA TECNOLÓGICA

http://tecnologia.cidadeInternet.com.br/article.asp?930~346204 celular interativo. Oferece um game cuja
tecnologia permite reconhecer intensidade e força, simulando uma série de possibilidades. Além de jogos, o
Game Cam A150 permite que o usuário também utilize o celular para criar ritmos e acompanhamentos musicais,
por meio da função Beat Box. Ah! Inclusive permite telefonemas entre pessoas através da telefonia móvel.

http://www.wmti.com.br/index.htm tecnologias interativas. Trata-se de uma empresa cujo foco se encontra na
criação de websites, e de todo o conjunto de soluções tecnológicas para a web e criação em geral. Assim é difícil
distinguir a esfera mercadológica, social ou tecnológica, por apresentar características de todas, imbricando-se.
http://www.antenando.com.br/tecnol ogia/arquivo/neonracer-%e2%80%93-um-jogo-interativo NeonRacer – um jogo interativo – “O NeonRacer seria um game multi-player comum, se não fosse seu sistema
de Augmented Reality (AR) que inova ao proporcionar interatividade do jogo (virtual) com objetos físicos do
mundo real.” Segundo o argumento do jogo, o participante deve interagir tanto com objetos reais, quanto com
objetos virtuais para alcançar seu objetivo na corrida. Portanto, a interatividade entre os participantes, ocorre na
medida em que são levados a interagirem na disputa e no tabuleiro, vencendo os obstáculos.

http://www.pop.com.br/popgames/jogos_online.php# oferecem o Quiznet como jogo interativo,
por poder contar com diversos participantes, no entanto outros também são, limitando-se a
relação homem-máquina. No Quiznet as salas estão divididas em duas áreas principais: (a) a
área inferior é usada para o chat entre os jogadores e também mostra algumas mensagens
enviadas pelo servidor; (b) a parte superior é utilizada para o jogo em si. No lado direito, há um
quadro onde aparecem os palpites que você e outros jogadores que estão na sala enviaram. A
possibilidade de um chat e um fórum (palpites postados) faz com que ocorra interatividade entre
os participantes do jogo, caso haja interesse das partes.
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http://www.digitaldrops.com.br/drops/2006/09/jogo_interativo_star_wars_ligh.html

-

Jogo

Interativo Star Wars Lightsaber – “A Hammacher está vendendo este jogo interativo. Tudo que você precisa
fazer é conectar o seu andróide esférico de treinamento na sua TV pelo cabo RCA e ele vai detectar o
movimento do seu sabre de luz via Wi-Fi.” Na realidade o jogo propõe apenas uma interação homem-máquina
visto que a máquina está programada a detectar os movimentos do sabre, e não é constituída de dispositivo
inteligente.
Concluímos que as esferas nas quais se observa a emergência da interatividade não são isoladas, ao
contrário são interdependentes, se complementam ao mesmo tempo em que se confundem. Em determinados
casos é complicado tentar identificar a qual esfera pertence determinado item da pesquisa.
No decorrer da pesquisa na rede, percebemos conforme já havia sido alertado anteriormente que muitas
vezes a palavras interatividade é usada indiscriminadamente simplesmente para chamar a atenção do usuário da
rede. Muitas vezes o site que se diz interativo apenas oferece múltiplas opções de acesso sem que haja troca, ou
intercâmbio de informações, ou interferência na mensagem, ou no caminho de acesso á informação.
Vale questionar se na realidade o problema se encontra não somente na comercialização da
“interatividade” como um bom argumento de venda, mas da não compreensão do que realmente venha a ser
“interatividade”.
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APÊNDICE C – Análise das rubricas
Forum: Grupo de trabalho - FRACTAIS
Date: Sun Oct 29 2006 19:49
Author: P.09>
Subject: Re: Retomando as rubricas

Menina vc está arrasando!!!!!
Maravilha.
Vou colar sua postagem e a seguir faço meus comentários com outra cor.

RUBRICA PARA AVALIAR A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM
1.

2.

3.

4.

5.

Trouxe para os debates suas inquietações, experiências de vida e profissional, bem
como, contribuições advindas de pesquisas a partir de várias fontes (Internet,
literatura, movimentos sociais, ciência, etc).  Esta rubrica ficou clara de ser
mensurada, pois não somente indica que o aluno deve contribuir com relatos de sua
experiência pessoal, mas que também deve preocupar-se em fazer pesquisas para
compartilhá-las com os colegas. [O problema seria apenas pensar se a mensuração
seria feita com base no número de postagens de pesquisas e contribuições pessoais
(posso achar que apenas uma contribuição seja suficiente, ou que seriam
necessárias pelo menos 5 indicações de pesquisa para tornar a analise
consistente)]Então poderíamos sugerir que se esclarecesse esse item ou que se
incluisse uma rubrica que se detivesse a quantidade de postagens, sobretudo porque
nas diretrizes do curso (as que estão na plataforma existe a menção à quantidade)
Comentou mensagens dos e das demais cursistas, interagindo e fazendo
intervenções que dinamizaram os debates nos fóruns.  Aqui indica que o aluno
além de postar seu trabalho ou a sua participação deve escolher postagens dos
demais colegas para comentar. Mas quantos comentários seriam necessários para
que considere a mensuração máxima.Mesma observação acima

Participou de forma crítica e ética, com respeito e tolerância a pluralidade dos
discursos que emergiam dos debates e embates.  Este aspecto fala sobre a
participação respeitosa que devemos ter, mesmo quando o debate se torna
apimentado. Sabermos compartilhar das opiniões mesmo que estas sejam
contraditórias.
Apresentou capacidade de mobilização frente às situações-problemas.  Fiquei
pensando como seria avaliar esta mobilização. O que devo pensar, que o aluno
sentiu-se motivado a resolver a situação-problema proposta, ou que o mesmo
sentiu-se motivado a participar dos debates?Vi como envolvimento entorno do
problema ou tarefa a ser desenvolvida, de estar atento as orientações, de mobilizar
os demais componentes a participar.
Visitou os diferentes fóruns regularmente, procurando manter viva as discussões ali
existentes.  Pelo que entendi esta rubrica indica que o participante deve não
somente visitar, mas também palpitar e acrescentar postagens nos outros fóruns,
mesmo que não seja do seu próprio grupo, desde que estas acrescentem às
discussões do trabalho do outro grupo. Mas e se o aluno apenas visitar todos os
outros fóruns, sem querer dar sua opinião para não interferir o processo do outro
grupo? Não sei se a plataforma Blackbord oferece ao professor / tutor este recurso
de saber em que parte do ambiente o aluno esteve, quando esteve e quantas vezes
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esteve. Sei que o moodle oferece este tipo de recurso, que facilita ao professor /
tutor fazer esta analise. Mas creio que a mesma continua subjetiva para o
aluno.Será necessário esclarecer, pois quando vi esse item imaginei em todos os
fóruns abertos desde o início do curso. Aquela fala do Marco que todos os fóruns
permaneceriam abertos até o final do curso, a fim de permitir idas e vindas,
diferente do que ocorre com o presencial, quando muitas vezes jamais se retorna ao
capítulo trabalhado, ou ao conteúdo desenvolvido, como se os conceitos fossem
estanques. Confesso que não me preocupei com a quantidade e sequer me vejo
obrigada a visitar ou postar mensagens nos fóruns alheios, até porque como
dissemos no fórum melhorias um dos aspectos a ser observado é a quantidade de
tarefas e curto espaço de tempo que temos para realizá-las. Penso que se torna
humanamente impossível, dar conta de ler as postagens dos outros fóruns (de
grupos) e dar "pitacos", a menos de seja de modo fortuito.

Forum: Grupo de trabalho - FRACTAIS
Date: Sat Oct 28 2006 07:50
Author: P. 01>
Subject: Re: Retomando as rubricas_______________________________________________________________________________
Esqueci-me de colocar os critérios de avalição de participação do fórum.
Na Pós-graduação que faço em Educação a Distância tivemos alguns debates sobre como deveria
ser a avaliação nos fóruns, para que ao final dos mesmos ficasse mais fácil mensurar estas
participação. Chegamos a conclusão que antes de indicar as rubricas para avaliação, os
participantes do fórun deveriam ter critérios de avaliação previamente indicados para todos
estivessem conscientes da forma como seriam avaliados na atividade.
Bem, a grande diferença é que os fóruns, daquele curso, tem data de início e de término, de modo
que após o encerramento do fórum faz-se as avaliações de acordo com volume, qualidade,
interação e trocas realizadas entre os participantes.
Coloco agoro os critério que os diferentes grupos escolheram para orientar o trabalho de tutoria.
1ª)Os participantes deverão postar no mínimo 3 mensagens, uma respondendo a questão, outra
comentando uma postagem do colega e outra em resposta aos questionamentos apresentados pelo tutor.
A avaliação também levará em conta critérios como coerência em relação ao tema, e capacidade de
síntese na apresentação das idéias.
Lembrem-se que suas contribuições devem ser enviadas até sábado (30/09/06) ao meio dia, para que
seja feito o fechamento e apresentada a conclusão dos trabalhos.
2ª)Os participantes deverão postar no mínimo 3 mensagens:
1 - respondendo a questão colocada na abertura do forum;
2 - comentando alguma(s) postagem(ns) do(s) colega(s); e
3 - em resposta a algum questionamento apresentado pelo(a) tutor(a) da semana durante o transcorrer
do forum.
Além disso, serão considerados aspectos como: pertinência do assunto; embasamento teórico; coerência
e coesão na exposição; de idéias; adequação ao tema proposto sem fugir ao assunto; conduzir
comentários com cortesia e profissionalismo; capacidade de síntese e organização do pensamento;
exposição clara de idéias.
3ª)O desenvolvimento do fórum exige o exercício de competências e habilidades que permitem, aos
participantes, estruturar as condições necessárias ao acompanhamento e à sistematização das idéias
apresentadas. Assim, relacionamos a seguir os critérios que serão considerados para a análise da
evolução deste fórum da 3ª semana:
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Relevância das contribuições em relação à questão em discussão.
Contribuições vinculadas ao texto base ou à discussão em andamento.
Proposições de esclarecimento, síntese e/ou ampliação de idéias registradas pelos colegas.
Polidez na exposição de pontos de vista divergentes.
Demonstração de absorção de aprendizagem nas contribuições feitas.
4ª)Critérios para análise da participação no fórum.
Colegas,
Na evolução do fórum, é importante que todos nós estejamos atento para os critérios que guiarão a
tutoria na análise do desenvolvimento dos trabalhos. Assim, ao longo da semana estarem os pontos a
seguir serão objeto de observação:
-

Debate com os colegas e professor.
Coerência com o tema proposto.
Participação crítica e reflexiva.
Citações de outras referências além do texto básico.
Atitude de propor novas indagações.
Argumentação contrapondo ou fazendo paralelo sobre as colocações dos colegas.

Contando com a participação de todos, desejamos que seja uma boa semana de trabalho!
Desda forma creio que seria interessante que soubessemos de antemão como seriam avaliadas as postagens,
no sentido de sabermos talvez um mínimo de mensagens que deveriam ser postadas ou o tipo de contribuição
que deveria ser realizada. Contudo pensao que ao fazer isso estariamos padronizando, como você mesma
disse a avalição e o processo de construção o que poderia vir a fugir do proposito desde curso, em especial.
Abraços,
..................

Forum: Grupo de trabalho - FRACTAIS
Date: Sun Oct 29 2006 19:57
Author: P.09>
Subject: Re: Retomando as rubricas
Bastante interessante ............. , e sem dúvida, esse procedimento auxiliaria o aluno a acompanhar
seu desempenho de modo a estabelecer sua auto avaliação durante o processo, procurando atingir
os objetivos previstos.
Em nosso caso esse procedimento prévio não ocorreu, portanto, penso que seja pertinente como
contribuição para o próximo curso.
Bj ....
Forum: Grupo de trabalho - FRACTAIS
Date: Sun Oct 29 2006 20:12
Author: P.09>
Subject: Re: Retomando as rubricas

.............................. ,
farei o mesmo que no comentário passado, estarei colorindo de modo diferente a seguir aos seus
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comentários.
RUBRICA PARA A AUTO-AVALIAÇÃO
1.

2.

3.

4.

5.

Participei de todos os fóruns do curso, promovendo debates a partir de minhas
inquietações, experiências de vida e profissional, bem como, contribuições advindas
de pesquisas a partir de várias fontes (Internet, literatura, movimentos sociais,
ciência, etc).  O aluno deve saber fazer uma analise critica de sua participação
buscando identificar os elementos apresentados para tornarem sua participação
significativa.Repare ........., numa auto-avaliação, tal aspecto é altamente subjetivo,
no entanto, válido.
Comentei as mensagens dos e das demais cursistas, interagindo e fazendo
intervenções críticas e éticas, com respeito e tolerância a pluralidade dos discursos
que emergiam dos debates e embates.  [Estas mensagens postadas estariam
limitadas às atividades realizadas dentro do próprio grupo ou parte do princípio de
que deveríamos estar intervindo / participando do trabalho dos demais grupos???]
Ou será que esta rubrica está mais relacionada com a forma de participação,
cordialidade nas postagens, forma de tratamento, etc. Entendo que esse seja outro
aspecto estar constando na redação do item.
Participei ativamente das discussões e debates da turma como um todo, bem como,
dos debates no meu GT contribuindo significativamente na produção das atividades.
 Penso que esta rubrica refere-se ao que havia citado no item anterior, quanto a
postagens em outros grupos. Intervir no trabalho realizado por outro grupo é um
tanto quanto complicado, entretanto não sei se a plataforma oferece algum tipo de
controle para o tutor se informar sobre onde e quais fóruns a pessoa entrou, mesmo
que ela não participe, ou intervenha nas mensagens de GTs que não o seu
próprio.Nesse caso vc está preocupada com a quantidade ou monitoramento da
ação e interpreto tal item como participação efetiva mesmo, visível. Um comentário,
uma indagação, um elogio...
Procurei resgatar a participação de colegas cursistas ausentes.  Olha as
mensagens postadas em favor do reingresso, resgate da .......... e do ........ É
importante que todos os alunos se mobilizem pelo grupo, buscando soluções para
que todos os colegas possam ter oportunidade de participarem ativamente das
atividades propostas (respeitando as limitações individuais)Olha uma situação
problema aí! E veja como pessoas diferentes se mobilizaram...
Procurei incentivar a participação dos companheiros que apresentaram dificuldades
de comunicação interpessoal.  Este tipo de atuação, percebi principalmente nos
fóruns iniciais quando toda a turma participava, já nos trabalhos em grupo ficou
mais difícil pois eram tantas atividades a serem cumpridas que tornou-se difícil
perceber quais alunos estavam participando ativamente. Tornou-se necessário
preocupar com a participação e interação entre os participantes do nosso próprio
grupo.Talvez coubesse aqui um esclarecimento, se o item refere-se ao grupão ou ao
grupo de trabalho.

Figura 20 – Tela do GT Fractais: discussão das rubricas
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APÊNDICE D – Alteração das rubricas

RUBRICA PARA AVALIAR A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM
Pontuação total (até 3,0 pontos)
Indicadores

0.3

Trouxe
para
os
debates
suas
inquietações, experiências de vida e
profissional, bem como, contribuições
advindas de pesquisas a partir de
várias fontes (Internet, literatura,
movimentos sociais, ciência, etc) ).
Tanto nos seus respectivos GTs como
nos fóruns coletivos.
Comentou mensagens dos e das
demais cursistas, frequentemente,
interagindo e fazendo intervenções
que dinamizaram os debates nos
fóruns.
Participou de forma crítica e ética,
com
respeito
e
tolerância
a
pluralidade
dos
discursos
que
emergiam dos debates e embates.
Apresentou
capacidade
de
mobilização frente às situaçõesproblemas derivadas do cotidiano do
curso, sejam de relacionamento, de
produção ou outro eventual impasse
surgido.
Visitou
os
diferentes
fóruns
regularmente, procurando manter
viva as discussões ali existentes.
Soma
Nota
final,
observações
comentários do docente online.
Comentários da ou do cursista.

e

0.4

0.5

0,6
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RUBRICA PARA A AUTO-AVALIAÇÃO
Pontuação total (até 3,0 pontos)
Indicadores
Participei de todos os fóruns do curso,
promovendo debates a partir de
minhas inquietações, experiências de
vida e profissional, bem como,
contribuições advindas de pesquisas a
partir de várias fontes (Internet,
literatura,
movimentos
sociais,
ciência, etc).
Comentei as mensagens dos e das
demais
cursistas,
interagindo
e
fazendo intervenções críticas e éticas,
com
respeito
e
tolerância
a
pluralidade
dos
discursos
que
emergiam dos debates e embates.
Envolvendo os seus respectivos GTs e
os fóruns coletivos.
Participei ativamente das discussões e
debates da turma como um todo, bem
como, dos debates no meu GT
contribuindo significativamente na
produção das atividades.
Procurei resgatar a participação de
colegas cursistas ausentes.
Procurei incentivar a participação dos
companheiros
que
apresentaram
dificuldades
de
comunicação
interpessoal, seja no seu respectivo
GT como nos fóruns coletivos.
Soma
Minha nota de auto-avaliação e
meus comentários
Comentários do docente online.

0.3

0.4

0.5

0.6
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RUBRICA PARA AVALIAR OS TEXTOS COLETIVOS
Pontuação total (até 4,0 pontos)
Indicadores

0.2

0.3

0.4

0.5

Participou de todas as atividades
propostas ?
Citou as leituras recomendadas,
necessárias para iniciar as discussões
em grupo e refletiu sobre os textos e
as discussões derivadas deles a fim
de se elaborar produções individuais e
coletivas.
Comentou mensagens dos e das
demais
cursistas,
interagindo
e
fazendo
intervenções
que
dinamizaram os debates nos fóruns,
analisando os aspectos convergentes
e divergentes entre o texto de seu
grupo e os textos dos outros grupos
nas atividades colaborativas.
Participou de forma crítica e ética,
com
respeito
e
tolerância
a
pluralidade
dos
discursos
que
emergiam dos debates e embates.
Negociou-se, coletivamente, como se
produziria o trabalho.
Houve reestruturação de argumentos
e reflexões a cada feedback do
mediador ou dos demais colegas
(quando houve).
Os elementos dos textos produzidos
estão bem articulados entre si e
atendem ao enunciado da atividade
(coerência em relação ao tema).
O formato final do texto contemplou
as
contribuições
de
todos
os
componentes do grupo (produção
coletiva)
Soma
Nota
final
da
atividade.
Observações e comentários do
docente online
Comentários da ou do docentecursista.

Observação: este é o produto do trabalho colaborativo das pesquisadoras P.09 e P.21, que
após realizarem um levantamento entre todos os GTs e o fórum Avaliação e rubricas, sobre os
comentários acerca das rubricas, estabeleceu a presente síntese.
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ANEXO A – Certificado
Frente

Verso

Figura 1 – Certificado
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ANEXO B – Rubricas de avaliação da aprendizagem

RUBRICA PARA AVALIAR A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM
Pontuação total (até 3,0 pontos)
Indicadores

0.3

0.4

0.5

0,6

Trouxe
para
os
debates
suas
inquietações, experiências de vida e
profissional, bem como, contribuições
advindas de pesquisas a partir de várias
fontes (Internet, literatura, movimentos
sociais, ciência, etc).
Comentou mensagens dos e das demais
cursistas,
interagindo
e
fazendo
intervenções que dinamizaram os debates
nos fóruns.
Participou de forma crítica e ética, com
respeito e tolerância a pluralidade dos
discursos que emergiam dos debates e
embates.
Apresentou capacidade de mobilização
frente às situações-problemas
Visitou os diferentes fóruns regularmente,
procurando manter viva as discussões ali
existentes.
Soma
Nota
final,
observações
comentários do docente online.
Comentários da ou do cursista.

e

RUBRICA PARA A AUTO-AVALIAÇÃO
Pontuação total (até 3,0 pontos)
Indicadores
Participei de todos os fóruns do curso,
promovendo debates a partir de minhas
inquietações, experiências de vida e
profissional, bem como, contribuições
advindas de pesquisas a partir de várias
fontes (Internet, literatura, movimentos
sociais, ciência, etc).
Comentei as mensagens dos e das
demais cursistas, interagindo e fazendo
intervenções críticas e éticas, com
respeito e tolerância a pluralidade dos
discursos que emergiam dos debates e
embates.
Participei ativamente das discussões e
debates da turma como um todo, bem
como,
dos
debates
no
meu
GT
contribuindo
significativamente
na
produção das atividades.

0.3

0.4

0.5

0.6
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Procurei resgatar a participação de
colegas cursistas ausentes.
Procurei incentivar a participação dos
companheiros
que
apresentaram
dificuldades de comunicação interpessoal.
Soma
Minha nota de auto-avaliação e meus
comentários
Comentários do docente online.

RUBRICA PARA AVALIAR OS TEXTOS COLETIVOS

Pontuação total (até 4,0 pontos)
Indicadores
Participou
propostas

de

0.2
todas

as

atividades

Efetuou
leituras
recomendadas,
necessárias para iniciar as discussões
em grupo e refletiu sobre os textos e as
discussões derivadas deles a fim de se
elaborar
produções
individuais
e
coletivas
Comentou mensagens dos e das demais
cursistas,
interagindo
e
fazendo
intervenções que dinamizaram os
debates nos fóruns.
Participou de forma crítica e ética, com
respeito e tolerância a pluralidade dos
discursos que emergiam dos debates e
embates.
Negociou-se, coletivamente, como se
produziria o trabalho.
Houve reestruturação de argumentos e
reflexões a cada feedback do mediador
(quando houve).
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)
Soma
Nota
final
Observações e
docente online
Comentários da
cursista.

da
atividade.
comentários do
ou

do

docente-

0.3

0.4

0.5
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ANEXO C – Atividade 7

Figura 16 – Tarefa 7 – Wikipédia
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ANEXO D – Primeira tarefa dos Grupos de Trabalho

Figura 18 – Tela do AVA: primeira atividade
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ANEXO E – Texto sobre as rubricas

CONHECENDO E APLICANDO RUBRICAS EM
AVALIAÇÔES
03/04/2005

Luiz Cláudio Medeiros Biagiotti
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA
Praça Barão de Ladário s/n – Centro –Rio de Janeiro- RJ
profbiagiotti@yahoo.com.br

F – Pesquisa e Avaliação
5 – Educação Continuada em Geral
A – Relatório de Pesquisa
007-TC-F5
Resumo
Este trabalho tem por finalidade apresentar as rubricas, ferramentas bastante úteis para
a avaliação de processos e produtos finais na educação. Sua utilização no Brasil ainda é
muito restrita, embora em alguns países, do Primeiro Mundo, já seja de utilização
constante. Além do trabalho de pesquisa que venho realizando há algum tempo, este
artigo também aborda algumas discussões acontecidas durante um workshop sobre
rubricas do qual participei recentemente. Pretendo por este artigo, contribuir para a
divulgação do tema.
Palavras-Chave: Rubricas, Avaliação e Feedback.
1 – INTRODUÇÃO
Um problema com o qual todo professor se depara por ocasião de efetuar uma
avaliação, é como ele se sente ao dar notas. Nesse momento ele sempre pensa qual é
a parte mais penosa deste processo. Estabelecer valores das notas, justificar as notas,
ler todos os trabalhos ou provas, manter pontuação uniforme, etc.
Avaliar é uma tarefa complexa que exige atenção, e se de fato queremos ser
construtivos no que diz respeito à performance de nossos alunos, necessitamos gastar
um bom tempo, preparando cuidadosamente a avaliação.
2 – DEFINIÇÃO
Se olharmos o que significa o termo rubrica em um dicionário, como, por exemplo, o
Houaiss, encontraremos as seguintes definições:
- pequena anotação ou comentário acerca do que se observou, leu ou deve ser
memorizado; apontamento, lembrete, nota;
- indicação geral do assunto e/ou da categoria de algo;
- nos antigos códices, letra ou linha inicial e capítulo escrita em vermelho (em rubro, daí
“rubrica”);
- conjunto de prescrições e normas que regulam a celebração dos atos
litúrgicos; e
- assinatura abreviada, geralmente reduzida as iniciais.
Podemos definir rubricas, na educação, de diversas maneiras. Uma das definições que
mais me agrada é a que escutei de Maria Alice Soares por ocasião da realização do
workshop sobre rubricas. Segundo ela, rubricas são esquemas explícitos para classificar
produtos ou comportamentos, em categorias que variam ao longo de um contínuo.
Podem ser usadas para classificar qualquer produto ou comportamento, tais como
redações, ensaios, trabalhos de pesquisa, apresentações orais e atividades. A avaliação
pode ser feita pelos próprios estudantes, ou por outros, como professores, outros
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alunos, supervisores de trabalho ou revisores externos. Rubricas podem ser usadas
para prover feedback formativo dos alunos, para dar notas ou avaliar programas.
Para Ludke (2003), “as rubricas partem de critérios estabelecidos especificamente para
cada curso, programa ou tarefa a ser executada pelos alunos e estes eram avaliados
em relação a esses critérios”. (p.74).
Segundo Porto (2005), os pontos mais importantes a partir das definições de rubricas,
são:
- Rubricas necessitam ser feita sob medida para as tarefas ou produtos que se
pretende avaliar;
- Rubricas precisam descrever níveis de desempenho, de competências, na realização
de tarefas específicas, ou de um produto específico;
Esses níveis devem ser descritos em detalhe e serem associados a uma escala de
valores;
- No seu conjunto, esses níveis de competência, descrevem qualquer resultado possível
sobre o desempenho de um aluno; e
- Rubricas determinam expectativas de desempenho.
6 – CARACTERÍSTICAS
As rubricas de avaliação são inúteis e improdutivas se a avaliação que se pretende por
trás for limitada e pobre. Elas são apenas ferramentas. A questão da avaliação em si é
bem mais abrangente. Elas são o meio de veicular expectativas e de dar notas de forma
clara, honesta e rica em informação para o aluno. (Porto, 2005).
As rubricas não representam economia de tempo para o professor, pois o seu processo
de confecção é bastante trabalhoso. Elas abreviam o tempo, quando o professor tem em
mente o que está procurando no trabalho, pois ao ler o trabalho fica mais fácil identificar
se o objetivo foi atingido.
As rubricas devem possuir algumas características de modo a se tornar uma boa
ferramenta para avaliar o desempenho dos alunos nas tarefas, nos processos e nos
produtos finais. Dentre elas, cito as seguintes:
- facilidade – com as rubricas torna-se fácil avaliar trabalhos complexos;
- objetividade – pelas rubricas conseguimos avaliar de uma forma objetiva, acabando
com toda aquela aura de subjetividade que os professores gostam de imprimir à
avaliação;
- granularidade – a rubrica deve possuir a granularidade adequada, pois se for fina, ou
seja, se possuir a quantidade de níveis adequada, sempre ajuda na hora de determinar
um grau. Quando começa a ficar fino demais, começa a existir justaposição entre os
níveis, tornando-a indequada;
- gradativa – elas são explicitações graduais de desempenho que se espera de um
aluno em relação a uma tarefa individual, em grupo, ou em relação a um curso como um
todo;
- transparência – as rubricas conseguem tornar o processo de avaliação tão
transparente a ponto de permitir ao aluno o controle do seu aprendizado;
- herança – a rubrica deve herdar as características da avaliação escolhida. Por
exemplo, se o método de avaliação usado faz com que o aluno seja um mero repetidor
de informações, a rubrica estará apenas ajudando a avaliar esses aspectos
estabelecidos pelo método de avaliação escolhido;
- associativa – a rubrica associa à avaliação de desempenho apresentada pelo aluno,
para verificar se a partir do programa do curso, os objetivos pretendidos foram
alcançados;
- reutilização – elas devem ser reutilizáveis, mas sempre sofrendo adequações antes do
início do novo processo de avaliação;

195

- padronização – permitir a padronização de avaliações, de modo a alcançar as
habilidades mais complexas; e
- clarificação – a rubrica nos ajuda a clarificar nossas expectativas se a utilizarmos como
um meio de comunicação com os alunos. É importante ressaltar que o método de
avaliação não nasce da rubrica. A rubrica é que deve ser associada ao método de
avaliação escolhido. As rubricas poderão assumir duas dimensões: a dimensão holística
e a dimensão analítica.
Por dimensão holística entendamos aquela que pontua o produto final de uma forma
integral, ou seja, vendo como um todo. Nesse caso, o desempenho será descrito por
meio de diversos atributos como, por exemplo, a nota mais alta poderia contemplar o
seguinte texto; “o trabalho demonstra proeficiência no uso da língua, explora o conteúdo
num nível adequado de detalhe, é objetivo e bem organizado”. Segundo PORTO (2005)
esse texto descreve diversas dimensões, tais como, qualidade da escrita, profundidade
da pesquisa e do conteúdo, objetividade e organização.
Porém em alguns casos, pode ser preferível analisar cada uma dessas dimensões
separadamente. Assim, adotamos a dimensão analítica, de modo a descrever
especificamente cada item por seus níveis de desempenho.
É muito importante que, ao começarmos a esboçar uma rubrica, olhemos para a
dimensão que desejamos alcançar, para verificar se as rubricas podem ser vistas em
conjunto (holística) ou se precisam ser olhadas separadamente (olhar analítico). Nunca
devemos avaliar um mesmo aspecto mais de uma vez, ou seja, por ambas as
dimensões.
6 – APLICAÇÕES
Não restam dúvidas que as rubricas são excelentes ferramentas para o processo de
avaliação, bem como para o produto. Porém, ao utilizá-las devemos ter sempre em
mente o sentido da avaliação que desejamos.
O sentido da avaliação é compreender o que se passa na interação
entre o ensino e a aprendizagem para uma intervenção consciente e
melhorada do professor, refazendo o seu planejamento e o seu
ensino e para que o aprendente tome consciência também de sua
trajetória de aprendizagem e possa criar suas próprias estratégias de
aprendizagem. Nesse ponto de vista, a produção do aluno, inclusive
o erro, é compreendido como uma fonte riquíssima de conhecimento
da dinâmica da qualidade e do trabalho pedagógico e do caminho de
aprendizagem discente. Mapear a reação do aprendente
àintervenção docente é a razão de ser do processo avaliativo em sala
de aula. Esse mapeamento tem como fim possibilitar uma
diversificação didática sintonizada e proximal das necessidades do
educando. ( Silva, 2004, p.60).

4.1 – Auto-avaliação
A auto-avaliação é uma mudança de paradigmas bastante grande para os alunos,
principalmente para aqueles que já possuem uma longa estrada no mundo acadêmico, e
que sempre foram avaliados nos moldes tradicionais.
Os alunos de um modo geral não estão acostumados à auto-avaliação. Para começar a
adotar essa prática, as rubricas funcionam como excelente guia. È só detalhar os
critérios de avaliação de forma clara e objetiva.
Com as rubricas, os alunos tornam-se capazes de avaliar seus trabalhos antes da
entrega ao professor. Se as rubricas forem bem feitas e detalhadas, os alunos sentem
facilidade para verificar se os requisitos e as expectativas dos professores fora
alcançadas. Quanto mais detalhadas forem as rubricas, menos espaço para a
subjetividade existirá nesse processo. Dispondo de uma avaliação prévia feita pelo
próprio aluno, o professor tem condições de se concentrar na complementação desta
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auto-avaliação e proporcionar um feedback para os alunos, apontando os pontos a
melhorar em seu trabalho.
Na visão de PORTO (2005) esse contexto pode ser perigoso. Para ela, os alunos
apreciam o feedback que vem direto do professor. Porém, se a turma for muito grande,
esse contato um-a-um torna-se muito extenso, o que acaba desviando a atenção dos
outros alunos causando um desestímulo ao processo.
Na minha visão, as rubricas necessitam ser bem clara para os alunos, durante a
confecção dos seus trabalhos, permitindo que eles trabalhem com os objetivos para
buscar aquilo que se deseja alcançar.
A avaliação que o aluno faz de seu trabalho, não impede que a troca e o feedback
aconteçam. É sabido que todo aluno tem idéia da qualidade do seu trabalho, ou seja, se
ele realmente é de qualidade, ou se está aquém do que poderia ter realizado. Em
situações normais o aluno não expressa a sua opinião para o professor, ficando na
expectativa da confirmação, ou não, da sua própria impressão. Adotando a autoavaliação o aluno poderia reverter esse processo e dialogar com o professor, como, por
exemplo, dizendo que o seu trabalho poderia ter sido melhor se tivesse havido
compreensão do que fora solicitado. Nessa ocasião, o aluno poderia pedir uma
orientação ao professor, para sanar suas dificuldades.
Nessa perspectiva, a avaliação desponta como um diálogo, um processo de troca, que
aperfeiçoa os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
4.2 – Trabalhos em grupo
A forma como a rubrica se apresenta depende do que se deseja como produto final. Se
for a mesma coisa que se esperaria de um trabalho individual, a rubrica é a mesma.
Porém, com relação ao processo, devemos inserir nas rubricas critérios coletivos, como,
por exemplo, coesão do grupo, dinâmica interna de interação, bem como os critérios
individuais, como a contribuição do indivíduo para a dinâmica do grupo.
4.3 – Nas ciências exatas
Assim como em outros campos da educação, as rubricas têm a sua vez nas ciências
exatas. Desde que as avaliações propostas pelos professores sejam inteligentes, e
exijam visão crítica e processamento do aluno, elas criam a possibilidade de um
feedback obtido pela aplicação de rubricas. Como exemplo, podemos citar o fato de que
as equações matemáticas são compostas por um algoritmo. As rubricas podem incluir
uma avaliação da execução desses algoritmos.
4.4 – No ensino à distância e nas webquests
Nos cursos à distância, as atitudes dos alunos se revelam principalmente por meio da
escrita, ou seja, por intermédio dela é que percebemos a maioria das coisas em nossos
alunos, diferentemente dos cursos presenciais em que observamos as atitudes pela
comunicação oral.
Esse fato tem que ser levado em consideração na elaboração das rubricas
para essa modalidade de curso. No ensino à distância as rubricas são muito úteis para
avaliação de atividades colaborativas, como Fórum de Discussão, participação em chats
e para os trabalhos apresentados em portfólio.
Alguns ambientes virtuais já incorporam as rubricas em seu modo de avaliação das
atividades. A rubrica também podem ser utilizada em webquest, pois permite avaliar o
produto obtido e proposto como tarefa. Inclusive, elas fazem parte da proposta original
de Bernie Dodge para a metodologia webquest.
5 – DISCUTINDO INDICADORES
No desenvolvimento de rubricas alguns procedimentos devem ser observados. Não
existe uma receita, ou um modelo a ser seguido, pois cada rubrica deve ser desenhada
para o quadro que se espera. Porém alguns itens, conforme os citados a seguir, são
importantes para constar como indicadores de rubricas.
A idéia é fazer com que os formadores criem o seu sistema de
rubricas, em conformidade com os objetivos da matéria e que este
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seja de conhecimento dos alunos. É importante que eles sejam
avaliados ao longo do processo e que tenham conhecimento de suas
avaliações. (Biagiotti, 2004, p.119)

É necessário que os professores que venham a adotar as rubricas em suas avaliações,
definam os resultados da aprendizagem, ou os objetivos que esperam que sejam
alcançados pelos alunos. A partir daí, vem regredindo com a escala de valores, ou seja,
vem definindo os níveis de critérios, variando-os da mais elevada performance até a
mais baixa que possa ser esperada para a tarefa em questão. Feito isso, deve
descrever cada nível, e se certificar de que ele vai ser entendido claramente pelos
alunos.
Não devemos colocar mais do que seis níveis na descrição das rubricas, pois sempre
existem os níveis intermediários que poderão ser observados. Por exemplo:
Níveis das rubricas desenvolvidas: 0 (ausência de performance), 2, 4, 6, 8 e 10
(performance desejada).
Níveis intermediários que podem ser observados, quando o aluno se situar entre as
descrições de 2 níveis de rubricas subseqüentes: 1, 3, 5, 7 e 9.
Após a definição da escala de valores, se assegure de que essa escala está oferecendo
a distinção desejada entre os níveis de desempenho e a pontuação final do trabalho
esperado.
Apresente as rubricas sob a forma de uma lista ou de uma matriz, de modo a não deixar
dúvidas de apresentação, e sempre que aparecer um problema seja com as palavras
utilizadas na descrição dos níveis, ou de inconsistência na pontuação, faça a mudança
que for necessária. Lembre-se que ao reutilizar rubricas, é desejável fazer uma revisão
antes da sua aplicação, e alguns ajustes se necessário. Se os níveis das rubricas são
bem construídos, servirão de base para a realização de feedback para o aluno.. Mais
interessante fica quando além de relatar apenas a descrição do nível, acrescentamos
algo mais personalizado nesse feedback.
6 – CONCLUSÃO
As rubricas podem ser entendidas como uma ferramenta para quantificação de
observações qualitativas. Como toda ferramenta, possui vantagens e desvantagens em
sua aplicação.
Como vantagem podemos citar o fato de tornar o processo de dar notas mais eficientes;
de uma forma mais precisa, justa e confiável; de permitir que os processos de avaliação
sejam mais uniformes e padronizados, mesmo se aplicados por professores diferentes;
de permitir aos alunos avaliar os seus próprios trabalhos antes de entregá-los ao
professor; de permitir que os alunos entendam melhor a nota que lhe está sendo
atribuída e de melhorar o desempenho dos alunos, uma vez que estes passam a saber
onde devem focar seus esforços.
Como desvantagem podemos dizer que o tempo consumido e a complexidade do seu
desenvolvimento para que se tenha uma rubrica que seja capaz de retratar o que se
deseja; a linguagem a ser utilizada de modo que seja clara para todos os alunos; a
dificuldade do estabelecimento de critérios que definem o desempenho e a necessidade
constante de revisões antes de reaplicações.
Com tudo isso, recomendo a utilização de rubricas nos processos avaliativos, tendo em
vista que o aluno de hoje possui características bem distintas da do aluno de alguns
anos atrás, em virtude da rapidez dos acontecimentos, da facilidade na obtenção de
informações, da globalização, refletindo no desenvolvimento intrínseco do ser humano.
Basta ver a esperteza e a rapidez do desenvolvimento dos bebês da atualidade.
Portanto, seguindo as tendências do mundo atual, a avaliação no meio educacional
necessita se modernizar e se tornar algo mais justo e esclarecedor. Basta de “caixas
pretas”.
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ANEXO F
Rubrica para avaliação docente
AVALIAÇÃO DE TUTORIA*
I - Interação com os alunos
Neste curso...

Nun
ca

Rarame
nte

Algumas
vezes

Frequentemen
Sempre
te

Nun
ca

Rarame
nte

Algumas
vezes

Frequentemen
Sempre
te

Utiliza a fórum para estimular
a interação entre os alunos.
Encoraja os alunos a
discutirem coletivamente suas
dúvidas e questionamentos.
3 Envia mensagens de incentivo
aos alunos.
4 Procura compreender os
motivos que estão dificultando
a participação no curso.
5 Fornece feedback estruturado
sobre a participação em fóruns
e chats.
6 Fornece feedback estruturado
sobre as atividades individuais
e em grupo.
7 Tece considerações
construtivas.
8 Respeita as dúvidas dos
alunos.
9 Leva em consideração as
idéias dos alunos.
10 Comunica-se de modo educado
com os alunos.
Demonstra bom humor durante
11 a sua participação no curso.
Demonstra entusiasmo ao
12 abordar os temas do curso.
1
2

II - Domínio do conteúdo
Neste curso...
Utiliza sua experiência
13 profissional ao orientar os
alunos.
Demonstra segurança ao
14 abordar os tópicos do curso.
15 Demonstra conhecimento
acerca dos tópicos abordados.
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III - Uso de estratégias de ensino
Neste curso...
16
17

18
19

20
21

22

23
24
25

26

27

28
29
30

Nun
ca

Rarame
nte

Algumas
vezes

Frequentemen
Sempre
te

Responde rapidamente, em até
24 h, às mensagens dos alunos.
Fornece respostas que
esclarecem completamente as
dúvidas.
Utiliza linguagem de fácil
compreensão.
Utiliza todos os recursos de
interação disponibilizados pelo
curso.
Propõe situações desafiadoras
para os alunos.
Cria situações em que os
alunos se sintam capazes de
resolver.
Ressalta os benefícios práticos
do curso nos contatos com os
alunos.
Indica caminhos ao invés de
dar respostas prontas.
Comunica-se de modo correto
e claro.
Utiliza exemplos do dia-a-dia
dos alunos.
Aproveita os acertos dos
alunos para enfatizar os
aspectos mais importantes do
tema.
Direciona as discussões nos
chats e listas de discussões,
evitando conversas que fujam
do tema.
Respeita o ritmo de
aprendizagem dos alunos.
Orienta os alunos sobre como
podem melhorar.
Indica fontes de pesquisa sobre
os temas do curso.

_____________
* Estas Rubricas foram divulgadas em nosso Curso pela colega .................... .Foram
adotadas no Curso de Especialização em Educação a Distância – SENAC-DF

