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RESUMO 

 

Este trabalho oferece contribuições acerca da avaliação processual/formativa da 

aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem - AVAs. Baseando-se nas 

possibilidades de interatividade que esses ambientes podem oferecer aos processos de 

comunicação em educação, entendendo-se que a avaliação processual/formativa pode se 

concretizar como uma prática coerente à realidade da EAD online. Objetivou-se 

investigar as possibilidades presentes nas interações decorridas em dois fóruns 

vivenciados em cursos de graduação em licenciatura oferecidos por uma universidade 

pública integrada ao Sistema UAB. Estabeleceram-se critérios para a investigação, os 

quais foram extraídos da literatura consultada e subsidiaram a pesquisa classificada 

como estudo de caso. Os resultados revelam que a prática da avaliação formativa 

pautada nos fundamentos da interação/interatividade ocorre de forma ainda minimizada 

em relação ao que é expresso pela teoria da área. Tal fato decorre ao constatar-se o 

baixo nível de interação entre os sujeitos participantes do fórum, o que acaba levando o 

docente/avaliador a apoiar-se apenas em características individuais para avaliar a 

aprendizagem de cada estudante, não podendo considerar o processo de construção 

coletiva do conhecimento suportado pela interface fórum. Há uma subutilização das 

ferramentas fomentadoras da interatividade nos AVAs. Diante da emergência das 

tecnologias digitais nas práticas educativas a distância e na sociedade de modo geral, 

cabe aos educadores de nosso tempo refletir sobre a adoção destas tecnologias em sua 

práxis como condição necessária para a concretização de uma educação, seja ela online 

ou não, que explore as potencialidades desses novos recursos, sendo coerente e crítica, e 

integrando-se às transformações em curso neste início de século. 

Palavras-chave: avaliação processual; educação a distância online; interfaces; fórum de 

discussão. 



ABSTRACT 

 

This work offers contributions on the process evaluation / formative learning in 

Learning Management Systems (LMs). Based on the possibilities of interactivity that 

these environments can provide communication processes in education, process 

evaluation / training can be realized as a coherent practical reality of EAD online. The 

objective of the research possibilities in interactions elapsed in two forums experienced 

in graduate degree offered at a public university system integrated with BUA. It was 

established criteria for research, which were extracted from the literature and supported 

the research classified as a case study. The results show that the practice of formative 

assessment based on the foundations of interaction / interactivity occurs even minimized 

in relation to what is expressed by the theory of area. This is due to there is the low 

level of interaction between the subjects participating in the forum, a fact that eventually 

leads the teacher / assessor to rely only on individual characteristics to assess the 

learning of each student and cannot consider the process of building collective 

knowledge supported by the interface board. There is an underutilization of interactivity 

tools exacerbating the AVAs. Before the emergence of digital technologies in distance 

education practices and society in general, it is up to the educators of our time to reflect 

on the adoption of these technologies in his practice as a prerequisite for the attainment 

of an education, whether online or not, that explore the potential of these new features, 

being consistent and critical, integrating the transformations underway in this new 

century.  

Keywords: procedural review; distance education online; interfaces; discussion forum.   
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INTRODUÇÃO 

 

 A evolução da Ciência da Computação vem causando transformações definitivas 

em nossa sociedade (FOROUZAN e MOSHARRAF, 2011).  De modo mais 

significativo essas transformações ocorrem nas atividades humanas, as quais passam a 

ser realizadas com artefatos tecnológicos de informações e comunicação. 

Segundo Almeida e Valente (2011, p. 6)  

... a evolução das tecnologias digitais de informações e comunicação (TDIC) 

tem papel fundamental no processo de globalização, provoca mudanças nos 

modos de ser e estar no mundo, reconfigura as relações comunicacionais e 

faz surgir uma nova ordem social, denominada de sociedade tecnológica, 

sociedade em rede, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, 

sociedade cognitiva, sociedade digital ou outras denominações. 

 No que concerne ao campo da educação, entendendo este campo como “um 

fenômeno social, que, como parte das condições sócio-político-econômicas da 

sociedade de classes, influencia e é influenciada pelas demais manifestações sociais” 

(SAMPAIO e LEITE, 2008), vê-se atualmente que “o processo de transformação social, 

resultados dos avanços tecnológicos, está exigindo, em paralelo, a transformação da 

educação que a escola oferece” (DALLA`ASTA, 2004, p. 27). Dessa forma, torna-se 

iminente, repensar os modos de promover educação, de organizar ambientes de 

aprendizagem, incluindo os ambientes virtuais, bem como os processos inerentes às 

práticas educativas, produzindo inovação nos processos educativos.  

 O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação trouxe os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) como um dos principais recursos para o 

desenvolvimento de atividades de ensino e aprendizagem, os quais fomentam as práticas 

de educação a distância. Entretanto, Alves e Nova (2003, p. 1) afirmam que “... o 

desenvolvimento acelerado de softwares e tecnologias de rede criados ou adaptados 

para servir a esse mercado em expansão (...) ainda se encontram muito aquém do 

previsto pelos especialistas”. 

 As autoras colocam ainda que  

pensar a educação a distância no contexto atual exige, de nós educadores, 

uma reflexão bem mais ampla, que englobe o repensar dos próprios conceitos 

de educação e tecnologia, de forma integrada, no sentido de criar propostas 

pedagógicas que incorporem as potencialidades que as novas tecnologias, em 
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especial as de suporte digital, trazem para o processo coletivo de construção 

do conhecimento” (p. 2). 

Com a ampliação dos ambientes virtuais de ensino e de aprendizagem para 

auxiliar aulas presenciais ou virtuais em disciplinas semipresenciais ou a distância, 

torna-se relevante discutir os questionamentos relacionados com o emprego de 

ambientes online visando-se o planejamento para a avaliação e consequentemente 

melhor promover o ensino e a aprendizagem mediados pelo uso de tecnologias de 

informação e comunicação (CAMPOS, 2010).   

 A avaliação da aprendizagem, tomada como uma temática complexa 

(FERNANDES, 2010) no campo educacional presencial, no contexto da educação a 

distância – ainda em fase de consolidação – deve ser pensada levando em consideração 

pressupostos teóricos e metodológicos específicos dessa modalidade educacional e que 

os docentes/avaliadores nesta modalidade construíram suas bases profissionais na 

modalidade presencial (OLIVEIRA, 2011). 

 Fernandes (2010, p. 13) coloca que “as diferentes abordagens em avaliação 

fundamentaram-se em princípios filosóficos, epistemológicos e políticos distintos”.  

Para Pimentel (2006) a avaliação, tomada como prática educativa deve ser sempre 

entendida como um ato político, visando-se principalmente a elaboração de subsídios à 

tomada de decisões para direcionar as ações num determinado contexto educacional. 

Levando em conta que o modelo tradicional de avaliação da aprendizagem é 

baseado em abordagens arbitrárias com ênfase em medida cumulativa a partir de 

resultados de testes pontuais delineados pelo professor para nortear a realização das 

atividades e atitudes dos estudantes, com isso a avaliação assume caráter “métrico”, 

quantitativo, escalável e representado em números (SILVA, 2012).  

Torna-se fundamental cuidar para que essas práticas reducionistas não se 

reproduzam no contexto da educação a distância, tendo em vista as múltiplas 

possibilidades oferecidas pelos AVAs para a realização de avaliações formativas, 

processuais, mais valorizadas recentemente (idem, 2011). Como Primo (2006, p. 37) 

coloca reproduzir-se “... a distância o mesmo modelo reprodutor, agora com suporte da 

máquina, cujo poder de automatização oferece recursos para a sofisticação do ensino 

tradicional”.  

Nesse contexto algumas das interrogações que surgem no campo da avaliação da 

aprendizagem na educação a distância online rementem a: como realizar a avaliação 
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nesse ambiente considerando as possibilidades interacionistas dispostas pelas interfaces 

dos AVAs? Como realizar uma avaliação processual formativa em fóruns nesses 

ambientes e em outras interfaces comunicacionais dispostas?   

Pimentel (2006) destaca que é muito importante que a percepção do estudante 

dos momentos de avaliação seja mais enfatizada como oportunidades de aprender, e 

menos como momentos de julgamento e de apontar e contabilizar falhas. 

Considerando a avaliação da aprendizagem na educação a distância, Silva (2011) 

destaca a importância da realização da avaliação/formação processual com o apoio das 

interfaces
1
 (fórum, chat, wiki ) disponíveis nos AVAs como aliadas do processo 

avaliativo. Essas interfaces representam canais de interação/comunicação nos ambientes 

virtuais, representando elementos adequados para o processo de avaliação.  

A realização da avaliação da aprendizagem pode se construir a partir do 

acompanhamento das interações ocorridas entre os usuários nas interfaces dos 

ambientes virtuais, observando alguns elementos pertinentes às atividades 

interacionistas ocorridas no AVA.  “Entende-se que um estudo sobre a interação em 

ambientes virtuais de aprendizagem poderá desencadear uma nova postura frente à 

tarefa da avaliação da aprendizagem na modalidade de educação a distância” 

(BASSANI, 2006, p. 18). Behar (2009) entende que é necessário desenvolver pesquisas 

para que seja possível compreender as possibilidades e os limites do uso de ambientes 

virtuais na educação.  

Desta forma este trabalho pretendeu identificar as possibilidades oferecidas pelas 

interações ocorridas na interface fórum para a realização de uma avaliação 

processual/formativa da aprendizagem em ambientes virtuais. 

O trabalho específico decorreu a partir da consideração de um conjunto de 

critérios pré-definidos favorecedores da prática de avaliação processual da 

aprendizagem em AVAs presentes na literatura da área e outros considerados pelos 

autores deste trabalho; as interações investigadas ocorreram na “interface fórum” 

vivenciados em 2 disciplinas distintas de 2 cursos de graduação oferecidos pelo Núcleo 

de Educação a Distância da Universidade de Pernambuco – NEAD; foi necessário 

                                                   
1
 Neste trabalho entendeu-se fórum como “interface” como colocado por Silva (2007;2011). Onde o 

fórum de discussão caracteriza-se como interface, e não como ferramenta única e de uso individual, por 

permitir o encontro entre os sujeitos e, suas características dialógicas são provenientes de suas 

possibilidades. 
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também analisar o trabalho avaliativo realizado pelos docentes responsáveis pelos 

fóruns na disciplina tomadas como objeto de estudo, afim de averiguar a 

consideração/presença, ou não, dos critérios - tomados neste trabalho - para avaliação 

processual. 

Para atender aos objetivos pretendidos neste trabalho, o mesmo está estruturado 

da seguinte forma: No capítulo 01 buscou-se apresentar o desenvolvimento histórico da 

educação a distância e suas características até o estado atual, onde se define o que é 

educação a distância e se enfatiza as práticas de educação a distância hoje que vem se 

caracterizando como educação online. O capítulo 02 trata sobre as políticas e programas 

brasileiros no âmbito da educação a distância, abordando de maneira mais específica o 

programa de educação a distância da Universidade de Pernambuco, dentro do estipulado 

pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. No Capítulo 03 procura-se 

contextualizar a educação a distância e os ambientes virtuais de aprendizagem com a 

emergência da cibercultura. O Capítulo 04 busca refletir sobre interatividade e avaliação 

da aprendizagem no contexto da educação a distância; O Capítulo 05 apresenta a opção 

metodológica tomada neste trabalho; O capítulo 06 traz a análise e discussão dos dados 

coletados. O Capítulo 07 apresenta as considerações finais do trabalho e algumas 

perspectivas produzidas com a conclusão da pesquisa.  
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1. DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA A EDUCAÇÃO ONLINE: 

PERCURSOS HISTÓRICOS, CARACTERÍSTICAS E 

DEFINIÇÕES 

 

O desenvolvimento histórico da educação a distância é tomado por vários 

autores e dividida em gerações as quais se caracterizam pela tecnologia utilizada em 

cada época. Para Moore e Kearsley (2011) somente podemos entender os métodos e as 

questões que a educação a distância adota hoje se compreendermos sua história. 

  Saraiva (1996), coloca que as primeiras manifestações desta prática educativa 

remontam da Antiguidade quando, na Grécia e posteriormente em Roma “... existia uma 

rede de comunicação que permitia o desenvolvimento significativo da correspondência” 

(p. 18). Tal prática desenvolveu-se ao longo dos séculos e mais recentemente, registra-

se na década de 1728, um dos primeiros marcos oficiais da educação a distância 

apresentado pelos estudos do professor Francisco José Silveira Lobo Neto, 

caracterizado por um 

... anúncio publicado na Gazeta de Boston, no dia 20 de março de 1798, pelo 

professor de taquigrafia Cauleb Phillips: “Toda pessoa da região, desejosa de 

aprender esta arte, pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser 

perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em Boston” (SARAIVA, 

1996, p. 18). 

Mais recentemente, num estudo sistêmico da evolução histórica da educação a 

distância, Mattar (2011), faz essa abordagem em três gerações: 1ª cursos por 

correspondência, 2ª Novas mídias e universidades abertas; 3ª educação a distância 

online.  Moore e Kearsley (2011) tratam a temática com uma visão mais ampla 

subdividindo esta abordagem em cinco gerações, entretanto, apresentando pontos de 

interseção com a abordagem de Mattar, como se vê na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

Fig. 01: Gerações de educação a distância (MOORE e KEARSLEY, 2011, p. 26) 
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Numa descrição mais definida das cinco gerações Moore e Kearsley (2011, p. 

25) colocam: 

A primeira geração ocorreu quando o meio de comunicação era o texto, e a 

instrução, por correspondência. A segunda geração foi o ensino por meio da 

difusão pelo rádio e pela televisão. A terceira geração foi muito caracterizada 

pela tecnologia de comunicação, mas, preferencialmente, pela invenção de 

uma nova modalidade de organização, de modo mais notável nas 

universidades abertas. Em seguida, na década de 1980, tivemos nossa 

primeira experiência de interação de um grupo em tempo real a distância, em 

cursos por áudio e videoconferência transmitidos por telefone, satélite, cabo e 

redes de computadores. Por fim a geração mais recente de educação a 

distância envolve ensino e aprendizado on-line, em classes e universidades 

virtuais baseadas em tecnologias da internet. 

 

Até a década de 1970, segundo Oliveira (2005), os cursos de educação a 

distância focavam a transmissão de informações por meios que não favoreciam a 

interatividade e interação entre os participantes dos cursos. Foi somente a partir da 

década de 1980, a qual representou um período de transição no processo 

comunicacional da educação a distância (OLIVEIRA 2003 apud OLIVEIRA 2005), que 

se pode contar com o acesso aos mais variados meios tecnológicos. As Tecnologias da 

Informação e Comunicação passaram a fazer parte dos cursos propiciando a troca de 

informações em tempo real entre os sujeitos do processo educativo, além da oferta de 

novos espaços de aprendizagem que possibilitaram a construção do conhecimento 

enfatizando-se a participação e autonomia (OLIVEIRA, 2005). 

Com o desenvolvimento da internet e das redes de comunicação a partir da 

década de 1990 a educação a distância online ganha maiores projeções, com a 

“utilização do videotexto, do microcomputador, da tecnologia multimídia, do hipertexto 

e de redes de computadores (...), a integração das mídias converge com para as 

tecnologias de multimídia e o computador” (MATTAR, 2011. p. 6).  

Nesse contexto, entende-se educação a distância online como o processo 

educativo que ocorre mediado pelas redes de internet e seus recursos de interação 

síncronas e assíncronas, este modelo de educação, segundo Oliveira (2011, p. 17) “tem 

se destacado enquanto modalidade educacional, sendo reconhecida legalmente e 

amplamente divulgada e recomendada como alternativa para a formação de pessoas, nos 

diferentes níveis educacionais”.  

Em se tratando das possibilidades surgidas nesta modalidade para a avaliação da 

aprendizagem, entende-se que estas se multiplicam, o que até meados da década de 70, 
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segundo Oliveira (2005) dava-se pela medição e classificação e priorização do resultado 

final do desempenho do aluno, e pela inflexibilidade, agora oferecem a possibilidade de 

se fazer uso de distintos recursos e abrir caminho para abordagens avaliativas 

processuais a partir dos recursos oferecidas pelas interfaces comunicacionais presentes 

nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

1.1. Definindo Educação a Distância e Educação a Distância 

Online 
 

Analisando as definições de educação a distância apresentadas por alguns 

autores (HOLBERG, 1977; Lei francesa, 1971; MOORE, 1973; 1990; CROPLEY e 

KAHL, 1983; REBEL, 1993; PERRIAUL, 1996; MALCOM TIGHT, 1988), 

Belloni (1999, p. 27) afirma que  

o parâmetro comum a todas elas é a distância, entendida em termos de 

espaço. A separação entre professores e alunos no tempo não é explicitada, 

justamente porque esta separação é considerada a partir de parâmetro da 

contiguidade da sala de aula que inclui simultaneidade. 

A caracterização do termo educação a distância demonstra-se ser complexa e 

permeada por uma não-unanimidade sobre o assunto (BELLONI, 1999).  

Alves e Nova (2003, p. 3) definem a educação a distância “... como uma das 

modalidades de ensino-aprendizagem, possibilitada pela mediação dos suportes 

tecnológicos digitais e de rede, seja esta inserida em sistemas de ensino presenciais, 

mistos ou completamente realizada por meio da distância física”. 

Mattar (2011 apud Maia e Mattar 2007) a definem como “... uma modalidade de 

educação, planejada por docentes ou instituições, em que professores e alunos estão 

separados espacialmente e diversas tecnologias de comunicação são utilizadas”. 

Apresentando uma definição semelhante, Moore e Kearsley (2011) dizem que  

a ideia básica de educação a distância é muito simples: aluno e professores 

estão em locais diferentes durante toda ou grande parte do tempo em que 

aprendem e ensinam. Estando em locais distintos, eles dependem de algum 

tipo de tecnologia para transmitir informações e lhes proporcionar um meio 

para interagirem. 

 Para fins de nortear as atividades científicas deste trabalho, adotou-se a 

definição apresentada por Moore e Kearsley (2011), considerando o processo de 
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ensino e aprendizagem decorrente das interações surgidas num ambiente virtual de 

aprendizagem suportado pelas redes de internet. 

Segundo esses autores “quase todos os programas de educação a distância, 

incluindo o estudo por correspondência e o independente, possuem agora alguma 

presença online [e] tem substituído os telecursos e os cursos por vídeo interativo” 

(2011, p. 63).  Finalizando, Kratochwill (2007,) coloca que a educação online deve 

ser vista como um novo paradigma assim como os processos que a permeiam 

incluindo-se os processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação.   
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2. PROGRAMAS E POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A 

DISTÂNCIA ONLINE 
 

A partir do desenvolvimento da internet e da World Wide Web, algumas 

instituições foram criadas especialmente para a oferta do aprendizado online a 

distância em nível de educação superior, as chamadas universidade virtuais. Como 

se vê na tabela apresentada abaixo, adaptada de Moore e Kearsley (2011, p. 65). 

Tabela 01: Universidades Virtuais 

Universidade Virtual Programa Ofertado 

Barnes & Noble University cursos gratuitos ministrados por autores 

Canadian Virtual University 13 universidades e 250 programas 

Cardean University 
cinco principais escolas de administração 

oferecendo MBA 

Colorado Community Colleges On-line 

13 faculdades oferecendo diplomas para 

cursos universitários de dois anos de 

duração 

Georgia Virtual Technical College 34 faculdades técnicas, 750 cursos 

Ilinois Virtual Campus 69 faculdades e universidades 

Jones International University Programa de graduação e de pós-graduação 

Michigan Virtual University 700 cursos de desenvolvimento profissional 

Kentucky Virtual University Dez faculdades e universidades 

SUNY Learning Network 
56 universidades e faculdades no Estado de 

Nova York 

University of Phoenix Programas de graduação e de pós-graduação 

 

 Além da iniciativa própria de países desenvolvidos e emergentes na promoção 

de programas de educação a distância, há as agências internacionais e desenvolvimento 

nacional como a Unesco, o Banco Mundial, a Afrian Virtual University que promovem 

o incentivo dessa modalidade de educação em países pobres (MOORE e KEARSLEY, 

2011). A título de exemplo cita-se o relatório da Divisão de Educação Superior da 

Organização para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco)  qual caracteriza-a esta 
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modalidade como uma das “... iniciativas para enfrentar as novas e mutáveis demandas 

por educação e treinamento, o aprendizado a distância deve ser visto como um método 

complementar que, sob certas circunstâncias, (...) pode ser um substituto apropriado 

(idem, p. 305). 

Pouco a pouco, percebe-se que as políticas públicas educacionais, em 

praticamente todos os países ocidentais, já começaram a definir posicionamentos mais 

claros e detalhados sobre o assunto, incentivando muitas vezes o surgimento de 

programas de educação a distância (EAD) de porte nacional, assim como introduzindo 

limites e regras para os mesmos (ALVES e NOVA, 2003, p. 1-2).  

Mais recentemente ações de algumas das maiores universidades do mundo, a 

partir do conceito de universidade aberta, vêm oferecendo videoaulas pela internet para 

qualquer pessoa. “Onde quer que esteja, o aluno precisa só de um computador e de uma 

conexão de banda larga. Depois de cadastrar, assiste às aulas em vídeo, lê textos e 

resolve provas. No fim recebe um certificado” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2012). Esta 

metodologia configura-se na aprendizagem aberta e a distância, para ilustrar a dimensão 

desta prática, o Coursera
2
 é um dos sites que mais tem agregado instituições e cursos 

nesta abordagem de EAD, perfazendo atualmente um total de 33 universidades dos 

Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio com a oferta de 207 disciplinas. Há 

registro ainda que universidades como Harvard, o MIT, a Universidade da Califórnia e a 

Universidade do Texas promovem cursos nesses moldes (idem, 2012).   

 

2.1. Percurso Histórico da Educação a Distância no Brasil 

 

Dentre os programas de educação a distância que se destacaram no cenário 

educacional brasileiro, cita-se a seguir o processo histórico da modalidade no País 

apresentado por Mattar (2011). 

Tabela 02: Programas de educação a distância no Brasil 

Programa/Período Descrição Tecnologias empregadas 

Escolas internacionais e cursos por 

correspondência – 1904 

Cursos de profissionalização pagos 

de datilografia por correspondência; 

Material impresso; 

correspondências; 

                                                   
2
 <https://www.coursera.org/>. 
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Rádio-Escola – 1923 a 1937 Cursos de idiomas; radiotelegrafia e 

telefonia; 

Proposição do uso dos recursos de 

rádio, cinema e impressos na 

educação brasileira; 

Rádio; material impresso; 

correspondências 

Radio Monitor – 1939 Formação de oficiais da Marinha 

Brasileira;  

Curso de instrução de montagem de 

rádio caseiro 

Material impresso; 

correspondência; 

Apostilas eletrônicas em 

kit; 

Instituto Universal Brasileiro – 1941 Formação profissional de nível 

elementar e médio; 

Apostilas por 

correspondência; 

A Voz da Profecia – 1943 Transmissão de séries bíblicas pelo 

rádio; 

Escola bíblica por correspondência; 

Rádio; Discos gravados 

Senac, Sesc e Universidade do Ar – 

1947 

Fundação da Universidade do Ar 

(durou dois anos); 

Oferecimento de cursos comerciais 

radiofônicos 

Apostilas impressas;  

Movimento de Educação de Base 

(MEB) – 1961 

Escolas radiofônicas que 

caracterizaram o marco da EaD não 

formal no Brasil; Promoção do 

letramento de jovens e adultos; 

Sistema de Rádio; 

Ocidental School – 1962 Escola americana de cursos da área 

de eletrônica; 

Sem informações. 

Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal (Ibam) – 1967 

Cursos na área de administração 

pública; 

 

Correspondência 

Projeto Satélite Avançado de 

Comunicações Interdisciplinares - 

Saci - 1967 

Criação do sistema nacional de 

telecomunicação com satélite; 

Prestação de serviços educacionais 

Satélite 

Projeto Minerva -  1970 Cursos de inclusão social de adultos; Rádio 

Sistema Nacional de Teleducação – 

Senac – EaD – 1976 

Cursos de orientação profissional na 

área de comércio e serviços; 

Correspondência; Rádio e 

Televisão; 

Fundação Roberto Marinho/ 

TeleCurso – 1977 

Cursos supletivos a distância 

oferecidos por fundações privadas e 

organizações não governamentais 

Teleducação; satélite e 

materiais impressos; salas 

de aula presenciais; 

Centro Internacional de Estudos 

Regulares (Cier) 1981 

Oferta de ensino fundamental e 

médio a distância; permitia que 

crianças, cujas famílias se mudaram 

temporariamente para o exterior, 

continuem a estudar pelo sistema 

educacional brasileiro 

Sem informações. 

Salto para o Futuro – 1991 Programa de formação continuada e 

aperfeiçoamento de professores e 

alunos de magistérios 

Material impresso; TV, 

fax; telefone; internet; 

encontros presenciais em 

telessalas 
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A tabela demonstra a evolução dos programas de educação a distância no Brasil, 

no qual é possível perceber  a evolução nas tecnologias utilizadas, desde as mídias 

impressas, correspondências, passando pelo rádio, satélite, televisão entre outros 

chegando até os dias atuais com o uso do computador. 

Segundo Alves e Nova (2003) é possível afirmar que em 

... uma análise das experiências em EAD já vivenciadas e estudadas no País 

permitem concluir que a maioria desses cursos “concebe a educação a 

distância com perspectivas muito limitadas e tradicionais, seja do ponto de 

vista da teoria do conhecimento, seja da pedagogia, seja em relação às 

possibilidades tecnológicas dos suportes digitais” (p. 6).  

Entretanto, é possível perceber que a comunicação sempre desenvolveu-se no 

regime “um para um” ou “um para muitos”. Como já colocado, as tecnologias que 

proporcionaram uma maior interação na educação a distância apenas começaram a ser 

empregadas na EAD brasileira com o advento das interfaces computacionais e dos 

sistemas de informação derivados do aumento das redes de internet e da Web 2.0 a 

partir do final da década 1990. 

Na evolução da educação a distância brasileira, as políticas governamentais 

começaram a dar algum sinal em 1961 com a criação do Programa Nacional de 

Teleducação (Prontel) do Ministério da Educação e Cultura o qual adquiriu a 

responsabilidade de coordenar e apoiar a educação a distância no Brasil (MATTAR, 

2011). 

Mais recentemente (2003-2007) foram estabelecidos os referencias de qualidade 

em educação a distância. Trata-se de um documento que não chega a ser entendido no 

mesmo patamar de uma lei, trata-se, no entanto, de um referencial para orientar os atos 

legais do governo para a regulação, supervisão e avaliação da educação a distância. 

Segundo Mattar (idem) “... as orientações contidas nesse documento devem ter função 

indutora, não só em termos da própria concepção teórico-metodológica da EAD, mas 

também da organização de sistemas de EAD no Brasil” (p. 64). 

Em 2007 também foi lançado o e-Tec Brasil
3
, o qual objetiva a oferta de 

educação profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e 

                                                   
3
 Informações disponíveis em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12326&Itemid=665>. 
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democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos oferecidos 

por instituições públicas, em regime de colaboração com a União, estados, Distrito 

Federal e municípios os quais são responsáveis também, por providenciar estrutura, 

equipamentos, recursos humanos, manutenção das atividades e demais itens necessários 

para a realização dos cursos.  Como meta, o e-Tec Brasil, pretende estruturar mil polos e 

atender até 200 mil estudantes. Os cursos são assistidos financeiramente e elaborados 

pelo Ministério da Educação. 

A educação a distância no Brasil passa a existir oficialmente com a  criação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96: 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, 

e de educação continuada. 

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 

registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º As normas para a produção, controle e avaliação de programas de 

educação  a distância e a autorização para sua implementação caberão aos 

respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre 

os diferentes sistemas. 

§ 4º a educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens; 

II concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 

concessionários de canais comerciais 

 

 Em 1998 passou-se a normatizar o referido artigo pelo Decreto 2.494 de 10 de 

fevereiro de 1998, pelo Decreto 2.561 de 27 de abril de 1998 e pela Portaria Ministerial 

301 de 07 de abril de 1998. 

Em 2004 o foi publicado pelo Ministério da Educação a Portaria nº 4.059 que 

revoga a Portaria 2.253 que regulamentava a oferta de disciplinas a distância para 

atender até 20% da carga horária de cursos superiores reconhecidos em regime semi-

presencial com destaque ao emprego das tecnologias de informação e comunicação e 

com destaque para a forma de avaliação que deverá se dá presencialmente. 

A resolução nº 1 de 03 de abril de 2004, publicada pelo Conselho Nacional de 

Educação estabelece as normas para o funcionamento de cursos de pós-gradução no 
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País. Onde os cursos de mestrado e doutorado a distância estão submetidos a exigências 

de autorização, reconhecimento e renovação ao contrário dos cursos de especialização.  

Atualmente o Brasil conta com um número considerável de políticas e 

programas no âmbito da educação a distância dos quais o Relatório Analítico da 

Aprendizagem a Distância no Brasil
4
 - Censo EAD.br -  (2010) (apud MATTAR, 2011, 

p.76) destaca-se: 

 Pelo menos 2.600.000 de brasileiros se valem da EaD. 

 Enquanto na educação presencial, cerca de 80% dos estudantes estão 

na educação pública, no caso da EaD ao redor de 75% estão na educação 

privada. 

 Nas regiões Sudeste e Sul, há uma predominância de alunos em 

instituições privadas, enquanto nas regiões Norte e Nordeste, em 

instituições públicas. 

 O ensino superior (graduação e pós-graduação) cresce mais que o 

básico (incluindo EJA e técnicos). 

 Os cursos voltados à formação de professores são o maior grupo 

(31,5%). 

 Mobilidade: 42% dos alunos estão fora do estado-sede das 

instituições. 

 A idade média do aluno da EaD (mais de 30 anos) é mais avançada do 

que na educação presencial. 

 A evasão é maior no setor público. 

 As instituições com oferta de professor presencial apresentam evasão 

mais baixa. 

 Crescimento da EaD corporativa. 

Entretanto a maioria dos cursos de educação a distância no Brasil são vistos por 

alguns autores  

...partir de uma concepção tradicional de educação (...) em que o objetivo do 

processo de aprendizagem é apenas a reprodução de um conhecimento já 

estabelecido, propiciando poucas condições efetivas para uma construção do 

conhecimento mais criativa a ser realizada pelos sujeitos dessa prática 

educativa. Reproduz, dessa forma, um modelo pedagógico já saturado, 

impedindo a exploração dos potenciais trazidos pelas estruturas de 

comunicação em rede. Os cursos online tornam-se, assim, espelhos daquilo 

que há de pior no ensino presencial de hoje, com o agravante de estarem 

sendo apresentados para a população como um das grandes inovações 

educacionais dos últimos tempos (ALVES e NOVA, 2003. p.6). 

 

As autoras colocam ainda que este modelo atribui em nível técnico, aos projetos 

e às pesquisas e inovações envolvidas com os objetivos pedagógicos dos cursos a 

distância pouco têm avançado no sentido de se constituir estruturas educacionais com 

                                                   
4
 Disponível em: <http://www.abed.org.br/censoead/CensoEaDbr0809_portugues.pdf>. 
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engenharias tecnológicas mais interativas, lúdicas, autorais, que consigam reestruturar a 

situação atual da educação formal mediada pela comunicação digital. 

 

2.2. O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

 

Recentemente criada, a Universidade Aberta do Brasil (UAB)
5
 – vale salientar 

que segundo Mattar (2011, p. 70) “... a nomenclatura é enganosa, porque não se trata de 

uma universidade (mas de um consórcio de instituições de ensino superior públicas), 

nem é aberta, ou seja, com acesso a qualquer um (é necessário fazer exames de 

seleção)” – caracteriza-se como um sistema composto por Universidades Públicas que 

oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldades de 

acesso à formação universitária. 

O público em geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica 

têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em 

educação básica dos estados, municípios e Distrito Federal. O sistema fora instituído 

pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para “o desenvolvimento da modalidade de 

educação a distância, com finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior no País”. Fomenta a modalidade de educação a 

distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como apoia pesquisas em 

metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de informação 

e comunicação. Além disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes federativos 

e estimula a criação de centros de formação permanentes por meio de polos de apoio 

presencial em localidades estratégicas. 

Assim, o Sistema UAB propicia articulação, a interação e a efetivação de 

iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e 

municipal) com as universidades públicas e demais organizações interessadas, enquanto 

viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, a implantação e a execução de cursos 

de graduação e pós-graduação de forma consorciada. Ao plantar a semente da 

universidade pública de qualidade em locais distantes e isolados, incentiva o 

desenvolvimento de municípios com baixos IDH e IDEB. Desse modo, funciona como 

um eficaz instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior e para a 

                                                   
5
 Informações disponíveis em: <http://www.uab.capes.gov.br/>. 

http://www.uab.capes.gov.br/
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requalidifação do professor em outras disciplinas, fortalecendo a escola no interior do 

Brasil, minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes 

centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades.  

O sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino 

superior e os governos estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas locais 

por educação superior. Esta articulação estabelece qual instituição de ensino dever ser 

responsável por ministrar determinado curso em certo município ou certa microrregião 

por meio dos polos de apoio presencial, como mostra a figura 02.  

 

Fig. 2: Funcionamento sintetizado do Sistema UAB 

 

Após a realização da articulação entre as instituições públicas de ensino e os 

polos de apoio presencial, o Sistema UAB assegura o fomento de determinadas ações de 

modo a assegurar o bom funcionamento dos cursos. 

2.3.  Núcleo de Educação a Distância da Universidade de 

Pernambuco – NEAD - UPE 
 

Com a instituição do Sistema UAB, descrito anteriormente, as universidades 

públicas brasileiras se viram com a responsabilidade de criar departamentos 

responsáveis pelo fomento à educação a distância, os quais vêm sendo nomeados de 
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núcleos de educação a distância, na Universidade de Pernambuco – UPE
6
, não ocorre de 

modo diferente.  

O Núcleo de Educação a Distância – NEAD
7
 foi criado em 2004 e homologado 

em 2007, tendo a missão de fomentar, desenvolver e promover a inclusão social através 

de atividades em nível de graduação, pós-graduação, educação continuada e pesquisa na 

modalidade a distância e de estimular o uso das tecnologias de informação e 

comunicação como ferramenta nos processos de ensino e aprendizagem. 

Atende a nove polos presenciais nas cidades de Campina Grande – PB, Fernando 

de Noronha, Floresta, Garanhuns, Nazaré da Mata, Ouricuri, Palmares, Petrolina, 

Surubim e Tabira e oferece cursos de Graduação (Biologia, Letras e Pedagogia, 

licenciaturas e Bacharelado em Administração Pública), Pós-Graduação (Especialização 

em Biologia e Matemática, Especialização em Gestão em Saúde), MBA e cursos de 

extensão (Combate ao Câncer de Boca e Educação em Relações Étnico-raciais). 

O NEAD-UPE trabalha em parceria com instituições e outras universidades, 

entre elas tem-se a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade 

Estadual da Paraíba, a UNIVERSIA a qual foi lançada em março de 2002 com o 

importante desafio de ser um instrumento facilitador e uma alavanca para o sistema de 

ensino superior do Brasil, a UNIREDE – Universidades Públicas em Rede para a EAD e 

a INEPAD, Escola de Negócios reconhecida pelo mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6
 <http://www.upe.br/portal/>. 

7
Informações disponíveis em:  <http://www.ead.upe.br/nead2008/>. 
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3. CIBERCULTURA, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E 

AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 
 

Com a emergência das redes comunicacionais a partir do desenvolvimento da 

Internet e mais recentemente da Web 2.0, a sociedade, em escala mundial, vê o 

surgimento de novos modos de interação decorrente do surgimento dos espaços virtuais 

de comunicação, sociabilidade e inclusão. 

Pierre Lévy no seu livro Cibercultura (1999) discorre sobre técnica, sociedade, 

cultura, arte, educação e cidadania no espaço virtual como forma de melhor encarar a 

realidade física.  O autor toma o ciberespaço como o local onde pode ocorrer a 

“inteligência coletiva”, o qual, falando sobre a educação, refere-se ao professor de nosso 

tempo como um “incentivador” de tal da inteligência” livrando-se da figura de 

fornecedor de informações, onde corrobora-se com Freire (2005) no sentido de se 

promover uma educação não bancária, onde os sujeitos do processo educacional 

construam seu conhecimento. Segundo Lévy, a construção conhecimento e a pesquisa 

se tornam mais interativos, o que exige o repensar dos modelos de educação e de escola 

abordado hoje pelos sistemas de ensino. 

Nesse contexto a educação a distância vem se tornando uma discussão 

fundamental 

... para quem está refletindo sobre os rumos da educação em uma sociedade 

cada vez mais interconectada por redes de tecnologia digital. São inúmeros os 

cursos a distância criados e difundidos diariamente, no mundo inteiro, 

utilizado a internet ou sistemas de rede similares como suporte da 

comunicação pedagógica (ALVES e NOVA, 2003, p. 1) 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVAs, também denominados de 

Learning Management Systems (LMs) ou Sistemas de Gerenciamento de 

Aprendizagem, ou Course Management System (CMS) e Learning Content 

Management System (LCMS).  No Brasil esses sistemas/ambientes têm origem e 

empregos variados conforme demonstra o Censo EAD.br (2010), veja-se o tabela a 

seguir: 
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Tabela 03: Uso de ambientes virtuais por tipo de instituição no Brasil 

 

 

Segundo Martins et al (2006) no ensino superior  vem aumentando o uso de 

computadores e internet como interfaces de ensino. O que proporcionou a configuração 

de ambientes virtuais de aprendizagem com possibilidades a práticas colaborativas e 

interativas de aprender. 

Estes ambientes permitem uma gama de interações que podem servir de 

auxiliares no processo de avaliação da aprendizagem, a figura abaixo mostra as 

interações que podem se configurar num AVA. 

Fig. 03: Modelo de Educação Baseado em Redes 

Fonte: Martins et al (2006) adaptado de Freitas (2001) 

 



31 
 

Conforme argumentam Mercado e Araújo (2010, p. 187) “as ferramentas de 

interação podem ser identificadas como um canal entre os usuários, no caso, os alunos, 

professores e demais envolvidos no processo de educação on-line é através delas que os 

elos do processo de ensino e aprendizagem vão sendo construídos” o quais podem ser 

tomados como elementos favorecedores dos processos de avaliação da aprendizagem 

com apoio nos fenômenos decorrentes dessas interações no AVA. 
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4. INTERATIVIDADE, TEORIA DA INTERAÇÃO A 

DISTÂNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ONLINE 
 

Numa abordagem semântica torna-se necessário diferenciar os termos interação 

e interatividade. Segundo Silva (2012) é possível afirmar que aspecto semântico do 

termo “interação” abarca uma gama de definições sem vistas a uma definição unânime 

porque cada área do conhecimento que o aborda toma sua definição específica, 

ocorrendo assim na química, física, psicologia, sociologia, biologia, na comunicação, na 

informática entre outras. No que se refere ao campo da informática, o autor coloca que a 

interação o termo “transmuta-se” em interatividade. 

Alves e Nova (idem) tratando da temática afirmam que  

 não se trata de um conceito novo. O termo do substantivo interação, junção 

do prefixo inter e do substantivo ação, que designa uma ação que se exerce 

mutuamente entre duas ou mais coisas, ou das ou mais pessoas; ação 

recíproca, que também gerou o adjetivo interativo [inter- + ativo],  relativo 

àquilo em que há interação. Interatividade [interativo + ´(i) dade] seria, 

portanto, o caráter ou condição de interativo ou ainda a capacidade (de um 

equipamento, sistema de comunicação ou de computação etc.) de interagir 

ou permitir interação”. ( p. 12)  

 

Segundo as autoras a interatividade é potencializada pelos suportes digitais e 

suas características como maleabilidade e re(flexibilidade)dos bits, a rapidez nas 

consultas e respostas dos sistemas que proporcionam condições técnicas e 

infraestruturais para ocorrência da comunicação mais interativa do que como ocorria 

anteriormente. Havendo ainda a possibilidade de interação simultânea de um maior 

número de comunicantes. Esse processo muda as características da interatividade no que 

se refere ao número de pessoas que interagem por meio de uma variedade riquíssima e 

de naturezas diversas (MACHADO, 1997).  

A interatividade passa, então, a levar em consideração a possibilidade de 

imersão, navegação, exploração e conversação presentes nos suportes de comunicação 

em rede, privilegiando um ‘visual enriquecido e recorporalizado’ , em contraponto com 

um visual retiniano (linear e sequencial) que compõe uma outra hierarquia do sensível 

(COUTCHOT, 1997: 139, apud ALVES e NOVA), o que vem implantando uma nova 

lógica, rompendo a linearidade, a hierarquia originando o que vem sendo denominado 
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de “lógica heterárquica, rizomática, hipertextual” (idem, p. 12-13). Destes processos de 

re-configuração das interações, os espaços de aprendizagem veem-se na necessidade e 

atender esses novos formatos de comunicação no sentido de prover uma educação que 

atenda a realidade social vigente com as influências das mídias digitais e do 

ciberespaço. 

O usuário, por meio dessa nova concepção de interatividade, passa a ter uma 

participação mais efetiva, pode interferir no processo com ações, reações, intervindo, 

tornando-se receptor, e emissor de mensagens que ganham plasticidade e permitem 

mutações imediatas. Dessa forma cria-se caminhos a partir dos desejos e vontades dos 

sujeitos interagentes (LÉVY, 1994, 1999; SILVA, 2012). “Acrescenta-se também a 

capacidade desses novos sistemas de  acolher as necessidades do usuário e satisfazê-lo” 

(BATTETINI, 1996: 69 apud ALVES e NOVA, 2003). 

Nesse contexto, os ambientes virtuais de aprendizagem agregam um sem número 

de possibilidade de interação, as quais podem e devem ser utilizadas no planejamento de 

cursos nesta modalidade para construção dos objetivos pedagógicos e de avaliação da 

aprendizagem. “O ensino a distância eficaz depende de uma compreensão profunda da 

natureza da interação e de como facilitá-la por meio de comunicações transmitidas com 

base em tecnologias” (MOORE e KEARSLEY, 2011). 

 

4.1. Interatividade e a Teoria da Interação na Educação a 

Distância 
 

Numa definição da teoria da Interação a Distância, a distância, é tomada como 

um fenômeno pedagógico, minimizando-se a ideia de distância geográfica. Essa 

distância pedagógica, ocasionada nas condições do processo de aprendizagem na 

educação a distancia remete um efeito no ensino, na aprendizagem, na elaboração do 

curso e na organização e gerenciamento do programa educacional.  

A aprendizagem a distância em cursos de EAD não ocorre de modo diferente da 

educação presencial, com exceção da distância física entre alunos e professores. A 

Interação a Distância é o espaço de compreensão e comunicação entre os professores e 

alunos causado pela distância geográfica que precisa ser suplantada por meio de 
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procedimentos diferenciadores na elaboração da instrução e na facilitação da interação 

(MOORE e KEARSLEY, 2011). 

 

4.2. Avaliação da Aprendizagem e Avaliação da Aprendizagem 

em Ambientes Virtuais 
 

A avaliação é uma ação pertinente à atividade humana em praticamente todas as 

áreas que atuamos. Quando pensada no contexto educativo torna-se interessante tomar a 

avaliação como estratégica e instrumento de acompanhamento, diagnóstico e de 

incremento dos objetivos traçados previamente. A avaliação da aprendizagem pode ser 

classificada em vários tipos, de acordo com os objetivos educativos pretendidos. 

Segundo Romão (2005, p. 133 apud KRATOCHWILL e SILVA, 2007, p. 8) “a 

avaliação pode funcionar como diagnóstico ou como exame; como pesquisa ou como 

classificação; como instrumento de inclusão ou de exclusão; como canal de ascensão ou 

como critério de discriminação”. 

Hoffmann (2003, p. 9) define a avaliação como um processo mediador, sendo 

esta um “... espaço de encontro, espaço a ser ocupado pelo diálogo, pela reciprocidade 

de pensamento e sentimentos entre educador e educando, entre educadores, entre 

educandos”.  A reelaboração dos conceitos de espaço de aprender e ensinar torna-se 

necessária quando se emprega o meio digital em ações educacionais, o que implica a 

repensar as questões de avaliação a partir das concepções colocadas para o significado 

atribuído ao conhecimento (ALMEIDA e ALMEIDA, 2005). 

No escopo deste trabalho adotou-se a avaliação processual/formativa definida 

por Perrenoud (1999, p. 78) como “... 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”. Segundo Luckesi 

(1998 apud OLIVEIRA, 2005) a avaliação processual é flexível a partir do momento 

que se desenvolve respeitando os processos de ensino e de aprendizagem, não 

ocorrendo num vazio conceitual e sim norteada por um modelo teórico de homem, de 

mundo, de educação e de conhecimento. Esta abordagem sobre avaliação segundo 

Cappelletti (2005) tem sido, atualmente, muito discutida pelos profissionais de 

educação. 
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 Considerando a prática desta avaliação nos ambientes virtuais de aprendizagem 

em cursos de educação a distância online, o avaliador pode valer-se dos recursos e 

fenômenos surgidos nas interfaces desses ambientes pois, estes, “... passaram a ser 

locais de interação, de colaboração e de construção coletiva do conhecimento” 

(CALDEIRA, 2004, online). 

Como colocam Almeida e Almeida (idem, p. 100) 

os registros da trajetória do aluno pelo ambiente computacional em uso 

fornecem pistas para análise de sua evolução, assim como suas interações 

com as informações disponibilizadas no ambiente, com os formadores e com 

os demais aprendizes, descortinam suas atitudes para com os colegas, suas 

articulações com o conhecimento em produções e permitem analisar, a 

qualquer tempo, todas as etapas de seu desenvolvimento. 

Dessa forma a avaliação processual da aprendizagem, pode ser mais enfatizada 

em interfaces que originam processos a partir da interação dos sujeitos envolvidos no 

processo de construção do conhecimento. Tem-se na EAD online atividades que se 

desenvolvem com a interação de alunos, tutores professores onde se enviam respostas a 

fóruns, participação em salas de bate-papo, provas objetivas online ou presenciais, 

webquest, cabendo ao tutor ou responsável pela atividade acompanhar e avaliar o 

desempenho dos estudantes nos processos educativos propostos. “A educação online 

nada mais exigirá da avaliação além daquilo que o processo avaliativo verdadeiramente 

comprometido, seja na educação presencial ou a distância ...”  (KRATOCHWILL e 

SILVA, 2007, p. 9). 

Entretanto há no campo da avaliação da aprendizagem, discussões de longas 

datas em busca de definições que supram as necessidades da prática e a norteiem da 

melhor forma possível. No que se refere à avaliação da aprendizagem em educação a 

distância com suporte em meio digital Almeida e Almeida (idem, p. 100) afirmam que 

esta avaliação “pode constituir o calcanhar de Aquiles dessa modalidade educacional”. 

Dessa forma, reflexões sobre esta prática tornam-se cada vez mais necessárias mediante 

o desenvolvimento da educação a distância.  Como afirma Cappelletti (2005, p. 119) é 

necessário assumir novos propósitos, aprender o novo, “novos paradigmas, novas 

formas de avaliar”. 

 



36 
 

4.2.1. Interfaces Fóruns e as possibilidades para avaliação 

processual/formativa da aprendizagem 

 

Considerando o exposto e a diversidade de instrumentos, ferramentas e 

interfaces presentes na educação a distância online, este trabalho debruça-se sobre a 

investigação de fóruns de discussão, Mercado e Araújo (2010, p. 187) definem o fórum 

de discussão como  

... um espaço de interação assíncrono norteado por um tema para debate entre 

os usuários (...). A linguagem é organizada buscando encadear as ideias dos 

demais participantes junto a ideia central, explicando a posição do 

participante diante da temática. O fórum é utilizado como ferramenta de 

interação assíncrona aberta a participações diversas; tratando de temáticas 

variadas, ele tem se caracterizado como um espaço de postagem de opiniões, 

de dúvidas, de argumentações, em que as pessoas levam ou não em 

consideração a fala do  outro; no contexto educacional, ele é reconhecido 

como um rico espaço de interação que permite o diálogo entre os 

participantes em tempo assíncrono; seu conteúdo se remete a uma temática 

previamente explorada com os participantes; é caracterizado como um espaço 

de construção de conhecimento pautado na aprendizagem colaborativa; nele 

o  público é mais restrito, delimitado entre os participantes da atividade 

pedagógica desenvolvida. 

 

Sánchez (2005, p. 7 apud KRATOCHWILL e SILVA, 2007, p. 11) corrobora com 

a ideia de que o fórum é uma excelente ferramenta de avaliação: 

O fórum pode chegar a constituir-se como um grande ferramenta de 

avaliação, através do qual o moderador ou o docente terá em conta o número 

e a qualidade das contribuições dos participantes. Além do mais, poderá 

considerar questões como as colaborações complementares dos alunos para 

apoiar o trabalho do outro, para complementar a informação, ajudar a 

resolver dúvidas de outros companheiros, etc. 

Seguindo a literatura consultada (Silva, 2006; 2011; 2012) serão descritos nesta 

seção as abordagens identificadas que se prestam a avaliação processual da 

aprendizagem em fóruns de AVAs. 

Silva (2011) diz que as interfaces fóruns oferecem um conjunto de possibilidades 

que podem ser utilizadas como critérios pelo avaliador da aprendizagem durante a 

realização do fórum, descritos a seguir: 

Tabela 04: Critérios para avaliação processual/formativa da aprendizagem em fóruns 

Critérios contemplados na Avaliação Processual  

 (Construção do) Sentido de pertencimento de grupo dos estudantes; 

 Proposição docente na realização e condução da atividade propostas; 
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 Densidade da discussão; 

 Assincronicidade; 

 Rubricas de avaliação
8
; (como se avalia ) 

 Aceitação do Erro sem sentido pejorativo; 

 Contemplação da Perspectiva de Tentativa e erro; 

 Encontro na interface; 

 Influência do desenho didático na atividade;(forma como os conteúdos e 

atividades são dispostas no AVA) 

 Acompanhamento das postagens; assiduidade na participação... 

 Atendimento aos critérios definidos previamente e coletivamente para a 

avaliação; 

 

 

Os critérios apresentados pelo autor supracitado foram empregados como 

instrumento de investigação da avaliação da aprendizagem  em fóruns de discussão 

ocorridos nos cursos de graduação a distância desenvolvidos no primeiro semestre de 

2012 pelo NEAD-UPE. Além destes considerou-se também a colaboração envolvida 

nas contribuições dos fóruns investigados entre estudantes e docentes conforme 

apresentado na figura 03, a qual é expressa geralmente em feedbacks. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8
 Aqui entendidas na visão de Ludke apud Kratochwil e Silva (2007, p. 13) onde se entende esta como 

“uma lista de critérios estabelecidos para avaliação de um trabalho, ou seja, ‘o que é que conta’ nessa 

avaliação, por exemplo, propósito, organização, detalhes, voz, articulação (...) incluem também 

graduações de quantidade para cada critério, de excelente a pobre, por exemplo” 
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5. MÉTODO 
 

Considerando como objetivo geral deste trabalho a investigação das 

possibilidades oferecidas pelas interações decorrentes em interfaces fórum 

favorecedoras de uma avaliação processual/formativa a partir de critérios encontrados 

na literatura da área. Sendo este objetivo respaldado pela execução dos seguintes 

objetivos específicos: definição de critérios para avaliação processual/formativa da 

aprendizagem em interfaces de AVAs; investigação de fóruns e do trabalho de avaliação 

da aprendizagem desempenhado pelo avaliador responsável. 

Como método deste estudo utilizou-se o estudo de caso definido por Gil (2002) 

como um estudo aprofundado sobre um objeto o qual irá originar um conhecimento 

detalhado sobre o objeto estudado. Fez-se também pesquisa bibliográfica a fim de 

captar teorias acerca da avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais utilizados por 

cursos e educação a distância.  A pesquisa classifica-se como exploratória a qual 

segundo Gil (idem, p. ) “busca proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. 

A forma de abordagem se deu por meio de pesquisa qualitativa, onde se 

desenvolveu uma investigação dos fenômenos estabelecidos nos processos 

comunicacionais dos fóruns de interação a partir dos critérios estabelecidos. O 

instrumento de coleta de dados foi delineado por critérios de avaliação da aprendizagem 

em fóruns de educação a distância onde se condensaram pontos a serem identificados 

como favorecedores da avaliação especificada. O método foi desenvolvido pela 

realização das seguintes etapas numeradas: 

1. Revisão da literatura, a partir da definição dos objetivos e tendo consciência do 

tema a ser pesquisado e estudado; originou fichamentos, anotações e citações; 

2. Elaboração de critérios para a coleta de dados e investigação nos fóruns ; 

3. Análise dos dados; 

4. Fundamentação e análise dos resultados. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A pesquisa em educação a distância, segundo os princípios para a investigação em 

ambientes virtuais de aprendizagem sob o ponto de vista do pensamento complexo, 

apresentada por Waquil e Behar (2009, p.147), deve considerar que: “o AVA se 

apresenta como um contexto de aprendizagem diferenciado do contexto tradicional, no 

qual temos espaços físicos estabelecidos e um tempo estipulado que determinam as 

interações e caracterizam uma sala de aula”. 

Desse modo, a consideração do pensamento complexo proposto por Edgar Morin 

(2003 apud Waquil e Behar) é um elemento indispensável em pesquisas de AVAs, pois  

esse pensamento (...) parece ser uma alternativa para que não nos prendamos 

ao reducionismo ou holismo, mas busquemos uma unidade complexa. Essa 

unidade complexa liga o pensamento analítico-reducionista e o pensamento da 

globalidade em uma dialetização (Morin, 1990) (...) assim [acredita-se] que há 

necessidade de um estudo neste sentido para que consigamos avançar nas 

pesquisas em AVAs (p. 148). 

 

 As ideias trazidas por Moraes e Valente (2008)  tratando sobre  pesquisas em 

educação a partir da complexidade e da interdisciplinaridade que a sociedade do 

complexo nos coloca, afirmam que  

 não podemos aprisionar a realidade em uma única explicação ou dimensão da 

realidade (... ) a complexidade implica abertura, dialogicidade de processos, 

recursividade, presença de emergências, complementaridade, co-implicações, 

mudanças, transformações, a partir de processos auto-co-organizadores que, 

muitas vezes, facilitam a presença do incerto, do acaso e do inesperado, 

influenciando, assim, a interpretação dos dados, bem como os resultados da 

pesquisa. Dessa forma um bom pesquisador precisa estar atento a tudo isso. 

(p.11)  

Somando estas reflexões, as ideias de Pereira (2005), este trabalho adota a 

pesquisa em educação considerando que  

os impactos que a revolução tecnocientífica produz na Educação não podem 

simplesmente dizer respeito à introdução de “novidades” nas escolas, mas 

devem, com absoluta certeza, analisar suas consequências nos processos de 

democratização do saber e na contribuição que essa democratização poderá 

trazer para a extinção da dívida social, assim como terão de analisar igualmente 

todas as contradições que o uso do conhecimento tecnocientífico acarreta ao 

processo de ensino-aprendizagem (p. 10). 
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A investigação do processo de avaliação da aprendizagem de maneira processual 

dá ao docente, instrumentos para a concretização do trabalho. A investigação 

desenvolveu-se a partir da consideração dos critérios apresentados na tabela 04, o 

trabalho decorreu em dois fóruns de discussão presentes no AVA do NEAD-UPE, 

sendo estes: 2º fórum temático denominado “Planejar para quê? na disciplina de 

“Didática” – doravante “Fórum A” - ofertada no 4º período do Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas a distância; o outro fórum ocorreu na disciplina de “Políticas, 

Programas e Projetos em Educação a Distância”, este ocorreu numa turma do 4º período 

do Curso de Licenciatura em Computação, na modalidade presencial, este foi 

denominado no AVA apenas como “2º fórum temático”, doravante “Fórum B”.   

A finalidade de análise de dois fóruns, sendo um de turma de EAD e outro de 

turma presencial representa-se na ideia de se estabelecer uma comparação entre ambos 

para detectar o comportamento dos estudantes e docentes no desenvolvimento da 

atividade, além de possíveis mudanças apresentadas na participação dos fóruns a partir 

das características das turmas investigadas, dos objetivos pedagógicos estabelecidos e 

de outros fenômenos que serão melhor descritos mais a frente.  

Antes de iniciar o detalhamento da investigação se faz necessário caracterizar 

melhor os objetos estudados a fim de se obter uma melhor compreensão da pesquisa 

realizada. 

 

Fórum A: 2º Fórum Temático: Planejar para que? 

Este fórum de discussão caracterizou-se pela apresentação de uma 

problematização inicial sobre a temática “planejamento educacional”, de referências 

para apoiar o embasamento teórico dos estudantes acerca da temática e dos critérios de 

avaliação, como mostrado na figura 04: 
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Figura 04: Problematização, referências e critérios de avaliação do Fórum A 

 

A avaliação da aprendizagem neste fórum desenvolveu-se pela análise da 

participação dos discentes a qual poderia receber uma das seguintes notas: 0; 0,5; 1; 1,5 

ou 2. Antes de iniciar sua participação o estudante fica informado da atividade a ser 

realizada, do material a ser consultado e de como será avaliado. 

Fórum B: 2º Fórum Temático 

Este fórum não recebeu título, sendo apresentado apenas por sua designação no 

ambiente que o suporta. Na oportunidade pretendeu-se discutir a temática acerca da 

elaboração de projetos na modalidade de educação a distância por instituições de 

ensino, temática abordada na disciplina investigada. Devido seu caráter de atividade 

online, como “extensão” da sala de aula presencial, o fórum apresentou-se mais direto, 

iniciando com a primeira contribuição do docente, explicitando a temática abordada e 
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orientando a participação dos discentes. A avaliação, pelo que se percebeu desenvolveu-

se em caráter somativo onde o docente atribuiu uma nota entre 0 e 10 para a 

participação de cada estudante, sem critérios estabelecidos na própria atividade (no  

entanto, como se tratou de uma atividade de uma disciplina presencial, estes critério 

podem ter sidos apresentados em sala de aula), como se percebe a na figura  abaixo: 

Figura 05: Contribuição inicial do 2º Fórum Temático – Fórum B 

 

Nas seções que seguem serão apresentadas as análises dos fóruns A e B a partir 

dos critérios estabelecidos neste trabalho.   

 

(Construção do) Sentimento de pertencimento de grupo dos estudantes 

A integração dos sujeitos participantes de um determinado processo educacional 

depende do quão significante é o grupo que participam para seus sujeitos. Esta ideia de 

pertencer ao grupo impulsiona as interações e dá mais sustentação e confiança a cada 

indivíduo no desenvolvimento de seu papel no mesmo. Nos ambientes virtuais de 

aprendizagem esta característica torna-se um fator primordial para minimizar as 

desistências e apatia dos sujeitos cadastrados no AVA/atividade. Bastos et al 

denominam este fenômeno como “presença social” e, em seus estudos, afirma que esta 

pode ser entendida como “... a manifestação verbal e percepção da afetividade e 

interatividade dos sujeitos em relação ao ambiente virtual de ensino e aprendizagem” ( 

BASTOS, 2011, apud Silva et al 2012). 

Considerando a definição exposta acima, na investigação dos fóruns percebeu-se 

no fórum A, um bom nível de interação dos discentes com a atividade proposta, 

respondendo a atividade de forma coerente com o solicitado, no entanto o quesito de 

presença social, pode ser percebida pela dialogicidade exercida pelos sujeitos 

envolvidos, neste ponto apenas o docente fez contribuições mais significativas a medida 

que as contribuições foram sendo colocadas no fórum representadas por mensagens de 
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parabéns e o  comentário de alguns pontos na resposta dos discentes, todos os 

estudantes responderam com apenas uma contribuição, não sendo identificada a 

interação entre os estudantes no fórum.  

No fórum B, o grupo já se conhecia da formação presencial, a presença social 

identificada no fórum por um quantitativo de 23 estudantes, os quais foram instigados 

pelo docente a continuar a discussão apresentada iniciada em sala de aula presencial. 

Pelo que foi identificado, a forma de participação restringiu-se a uma resposta de cada 

estudante, as quais apesar de estarem coerentes com o solicitado não geraram discussão 

entre os participantes do fórum.  

De modo geral percebeu-se que a presença social, ou sua construção durante a 

realização do/no fórum apresentou-se de forma minimizada. Percebeu-se mais uma 

preocupação em atender ao solicitado, mais do que interagir com os demais discentes no 

sentido de fortalecer os laços (ciber)sociais
9
 propiciados pelo AVA. Apesar de a 

participação docente ter sido mais efetiva no fórum A, como já colocado, no fórum B, 

esta participação restringiu-se apenas à postagem inicial e à atribuição de notas, as quais 

poderiam variar de 0 a 10; em sua maioria foram atribuídas a nota máxima, o que 

permite concluir que a percepção social por meio do sentimento de pertencimento de 

grupo propiciado pelo fórum de discussão ainda não é tomado como elemento de 

avaliação. Esta deu-se apenas pelo atendimento ao solicitado independente do processo 

que se originou para se chegar até ela 

 

Proposição docente na realização e condução das atividades propostas 
 

Este ponto pode ser entendido como a participação efetiva do docente/avaliador 

como mediador no processo de construção do conhecimento no fórum, considerando as 

possibilidades de interação dispostas pelo AVA. Considerou-se também neste trabalho a 

forma como a proposição inicial foi apresentada, seus recursos e orientação dos 

discentes para a participação nas discussões pretendidas no fórum. 

Pelo que foi constatado nos fóruns, o docente do Fórum A despendeu maior 

atenção às contribuições dos estudantes, respondendo a praticamente todas elas. A 

                                                   
9
 Grifo nosso. 
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proposição inicial apresentou-se de forma bem descrita, onde além da contextualização 

da discussão inicial, apresentaram-se também indicações das referências necessárias, 

como apresentado na figura 04. Além disso, colocaram-se os critérios a serem 

considerados para a avaliação na participação da atividade.  O acompanhamento da 

atividade por meio das contribuições dos discentes no fórum ocorreu com o docente 

interferindo nas mesmas por meio de respostas, no entanto, apensar da interface fórum 

propiciar a possibilidade de uma interação maior, do docente com a turma, constatou-se 

uma interação restrita ao caráter “um a um” a partir de elogios à participação e a 

indicação de pontos nas contribuições que fortaleceram e aprofundaram a discussão 

docente-discente-docente, sem interações entre os estudantes.  

No fórum B, a proposição docente neste fórum restringiu-se a contribuição 

inicial, indicada na figura 05, e a atribuição de notas à participação dos discentes. Este 

fato pode ser explicado por haver uma maior interação da turma em caráter presencial, 

onde a atividade no AVA concretizou-se para ilustrar o uso da interface fórum, de 

maneira prática, pelos estudantes da disciplina em questão. No entanto, a participação 

poderia ter se dado de forma mais efetiva, não se limitando apenas à contribuições que 

respondem à um questionamento inicial, sem maior aprofundamento das discussões 

entre os estudantes propostas inicialmente. 

Densidade da discussão 

 

A densidade da discussão tem haver com a assimilação e aprofundamento das 

discussões propostas no fórum por seus participantes. As discussões remeteram a 

questões presentes nos conteúdos de cada disciplina e puderam ser utilizadas como 

complemento para o docente avaliar a aprendizagem no componente curricular, já 

mencionado.  

No fórum A, a temática debruçou-se sobre “planejamento educacional” 

discutindo como devem ser planejadas situações didáticas  significativas para os 

propósitos da promoção de uma escola cidadã. Como a participação/resposta dos 

discentes quanto à temática abordada restringiu-se a apenas uma postagem, não se pode 

constatar uma maior densidade da discussão entre os sujeitos integrantes do fórum, 

entretanto as respostas dadas tinham uma significativa carga conceitual sobre a temática 

abordada. Permitindo afirmar que há um aprofundamento da temática, mas ainda em 
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nível individual ou “um a um” (docente-estudante), dispensando-se assim, as 

possibilidades de interação e cooperação do AVA. 

No fórum B, não ocorreu de modo diferente. Apesar do bom nível de 

compreensão e aprofundamento da discussão apresentada, repetiu-se o que constatou-se 

no Fórum A, a análise das contribuições remetem a participação, aluno-docente, 

desconsiderando-se o encontro de todos na interface do fórum. 

 

Encontro na Interface e Influência do desenho didático na atividade  

 

Neste ponto analisou-se a interação dos participantes entre si na interface do 

fórum no ambiente virtual e de seu desenho didático. Esta interação restringiu-se apenas 

a ao caráter “um a um” em ambos os fóruns. O que representa, como já colocado, a não 

consideração das possibilidades de interação oferecidas pelas ferramentas do AVA. A 

figura 06 apresenta as ferramentas da interface que propiciam o encontro e a interação 

na mesma.  

Os fóruns analisados ocorrem no ambiente virtual disposto na Plataforma 

Moodle. O NEAD-UPE, apresenta, dentro das possibilidades de modificação e 

configuração de telas do Moodle, interfaces intuitivas nas telas iniciais do ambiente, uso 

de cores e fontes atrativas, no entanto, a interfaces e o desenho didático apresentada nos 

fóruns apresentam-se com uso de cores e efeitos visuais reduzidos, presença constante 

de textos e como ferramentas de interação que poderiam incrementar o fórum. 

Identificou-se o compartilhamento de links e arquivos de texto, além de possibilidade de 

responder, editar, excluir, mostrar a mensagem principal e ocultar a resposta dada pelo 

usuário que a postou, a ilustração de parte desta interface pode ser percebida na figura 

06, no entanto o uso total dessas ferramentas de interação nos fóruns foi empregado 

somente por alguns discentes.  
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Figura 06: Interface de discussão do Fórum B 

 

Assincronicidade e Acompanhamento das postagens, interação e feedbacks 

A assincronicidade é uma característica inerente dos fóruns em ambientes 

virtuais de aprendizagem onde, como descrito por Mercado e Araújo anteriormente, 

dispõe-se de um melhor emprego do tempo e horários diversos não-determinados 

dedicado à atividade, onde se apresenta apenas a data de início e término do fórum.  

Identificou-se no fórum A um intervalo de 13 dias desde a primeira contribuição 

do tutor responsável pelo fórum com a definição e orientações para a participação na 

atividade até a primeira postagem de discentes matriculados na disciplina contemplada 

com o fórum. É interessante considerar que o fórum solicitava o estudo de quatro 

referências que exigem tempo para serem estudadas, refletidas e então elaborar-se uma 

contribuição e postá-la no fórum. A partir da primeira contribuição sucederam-se mais 

10 participações de discentes. Sendo que a última ocorreu quase dois meses após a 

postagem inicial, dentro do tempo estipulado. 

O acompanhamento da atividade pelo docente responsável ocorreu quando já 

havia um número considerável de contribuições dos discentes, quase um mês após a 

abertura do fórum, esta postura pode representar uma espera programada para que os 

discentes interajam primeiro no fórum entre si e não fiquem “engessados” ao que é 

determinado pelo docente moderador, este entrou em ação, no referido fórum, após 

detectar a hora de se interferir e melhor conduzir o desenvolvimento da atividade por 

meio de feedbacks. 

No fórum B a primeira postagem de discente ocorreu 15 dias após a postagem 

inicial do docente. A atividade solicitava o estudo de um documento e o destaque, pelo 
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discente, de um ponto importante do mesmo para dar continuidade à discussão no 

fórum. Percebeu-se que a maior parte das contribuições desenvolveu-se dentro do tempo 

estipulado de forma paulatina, não concentrando as discussões nem totalmente no início 

do fórum ou apenas no final deste. Ou seja, de modo geral o fórum, até a data analisada 

ofereceu de forma positiva o planejamento de sua assincronicidade. Mas ficou a desejar 

no que se refere às possibilidades de maior acompanhamento, interação entre os 

discentes e feedbacks que poderiam incrementar a participação de todos, por exemplo, 

não se constatou a menção por nenhum estudante a outro colega do grupo que discutia a 

temática ou que remetesse alguma contribuição colocada pelo docente, ou resposta aos 

feedbacks postados.  

 

Rubricas de Avaliação e Atendimento aos critérios definidos previamente e 

coletivamente para a avaliação 

 

As rubricas de avaliação são entendidas como critérios de avaliação a serem 

contemplados pelo docente/avaliador na atribuição de notas, no caso de avaliação 

somativa, ou outras finalidades dependendo dos objetivos definidos para a avaliação da 

aprendizagem.  As rubricas 

podem ser abertas, contemplando uma avaliação mais subjetiva ou 

detalhadas, dependendo do professor. Critérios de avaliação pouco claros 

tendem a proporcionar mais liberdade de criação, mas por outro lado 

produzem muito estresse. A realidade é que os alunos serão avaliados e, 

certamente, querem tirar a melhor nota possível (...). As rubricas permitem 

estabelecer níveis de qualidade para o produto esperado dos alunos, 

mantendo a flexibilidade (MATTAR, 2011, p. 32-33) 

 Nesse sentido, identificou-se a presença de rubricas apenas no fórum A, as quais 

foram definidas como critérios de avaliação, como seguem: 

 Capacidade de argumentação; 

 Participação no esclarecimento de dúvidas de colegas; 

 Qualidade e veracidade das interações; 

 Apresentação de informações importantes para a discussão do conteúdo; 

 Uso de conteúdo estudado na disciplina; 

Numa análise das notas dadas pelo docente aos estudantes que participaram deste 

fórum, percebe-se o atendimento ao que foi estipulado anteriormente como 
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rubrica/critério de avaliação considerando-se o que pode ser contemplado no fórum, a 

exemplo não houve como analisar a participação no esclarecimento de dúvidas de 

colegas, considerando que predominou a participação um a um, os demais critérios 

foram contemplados e usados na atribuição da nota na atividade. No contexto do 

ambiente investigado não se empregou a denominação de rubrica. 

 

Aceitação do erro sem sentido pejorativo e Contemplação da perspectiva 

de tentativa e erro 

Este ponto refere-se ao acompanhamento das atividades pelo docente/avaliador e 

na sua interpretação e reação ao erro presente, ou não, na contribuição do discente ou na 

sua participação no fórum.  

No fórum A este quesito foi exercido com cuidado pelo docente/avaliador. O 

fórum abordou um conteúdo que demanda interpretações dos discentes acerca da 

temática, os erros conceituais não foram constatados no desenvolvimento do fórum, 

pelo que se percebeu nas contribuições.  

Do mesmo modo no fórum B, o docente avaliador considerou toda participação 

dos discentes atribuindo notas, sem dar retorno com mensagens/feedbacks de texto no 

fórum. Na ausência da contemplação da perspectiva de tentativa e erro nos fóruns para 

ilustrar tal abordagem neste trabalho, destaca-se que, segundo Silva (2011), esta ação 

nos fóruns deve abrir mão de perspectivas reducionistas no processo de aprendizagem 

que congelam o ato de aprender, deve-se, a partir do erro nortear a aprendizagem e não 

barrá-la. Dessa forma mensagens de respostas a erros, devem ser bem trabalhadas e 

cuidadas no sentido de não desviar o percurso da aprendizagem em desenvolvimento 

por cada um dos estudantes que contribui no fórum. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste tópico apresenta-se as considerações delineadas a partir da investigação 

realizada nos fóruns e dos fenômenos de avaliação da aprendizagem ocorridas nas 

práticas interacionistas ocorridas no AVA investigado.  

O objetivo principal deste trabalho caracterizou-se na investigação das 

possibilidades oferecidas pelos fenômenos de interatividade decorrentes nas interfaces 

fóruns para a realização da avaliação processual/formativa da aprendizagem em 

ambientes virtuais de aprendizagem.  

No que se refere à análise das interações nos fóruns, constatou-se que esta 

ocorreu mais em caráter um a um; onde percebeu-se maior atenção por parte do 

docente/avaliador em estar interagindo com os discentes em um dos fóruns, no outro a 

participação  ficou a desejar caracterizando-se pelo uso da interface apenas como 

mecanismo de depósito de respostas, sem maiores preocupações com a interação apesar 

de os participantes entenderem sua funcionalidade e possibilidades de interagir com os 

demais colegas de classe virtual ou presencial, isso não ocorreu, a ausência de 

feedbacks do docente que indicasse maior atenção a este ponto pode ter contribuído 

para este fato também. Neste sentido a interface fórum tem seu uso reduzida, sendo 

utilizada para reproduzir apenas práticas já consolidadas na educação presencial, onde o 

professor pergunta e os alunos respondem. 

Percebeu-se também que o déficit de interatividade entre os sujeitos 

participantes do fórum pode se dar pela falta de tempo do docente/avaliador em estar 

sempre acompanhando e respondendo as atividades realizadas.  

A apresentação visual de ambos fóruns poderiam apresentar-se mais 

satisfatoriamente por meio de um desenho didático mais incrementado, com o emprego 

de cores e layouts de páginas mais atrativos, pelo percebido a plataforma utilizada como 

suporte ao fórum não permite maiores configurações em sua disposição. Apesar do 

número considerável de ferramentas disponíveis no fórum para a interação a 

comunicação depreendeu-se apenas pela utilização do botão  “responder”. 

Os fóruns funcionaram bem como recurso para acompanhar a atividade de forma 

assíncrona, este critério mostrou-se bem planejado e utilizado por todos. Entretanto os 
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feedbacks instigadores da participação e orientação dos participantes poderiam ter 

ocorrido com maior frequência.  

A ocorrência de rubricas desenvolveu-se em apenas um fórum, no qual, mesmo 

os estudantes sabendo em que seriam avaliados, a maioria deixou de realizar ao menos 

uma dos critérios estabelecido. Não constatou-se o planejamento das rubricas por todos 

os sujeitos envolvidos no fórum, estas foram apresentadas pelo docente responsável 

pelo fórum no seu início sem discussão com os demais participantes/discentes sobre a 

adoção das mesmas.  

Devido a pouca interação apresentada pelos participantes dos fóruns A e B o 

processo de avaliação concentrou-se apenas em caráter individualista, não considerando 

as potencialidades oferecidas pelo AVA no sentido de promover-se a construção 

colaborativa da aprendizagem, nem considerando o “processo” de construção do 

conhecimento, adotando a avaliação somativa como elemento para referir-se a 

aprendizagem nos fórum. 

A temática vem sendo debatida amplamente pelos educadores da área, 

principalmente devido ao aumento dos cursos na modalidade de educação a distância 

online o que permite abrir perspectivas para a realização de trabalhos que possam 

contribuir cada vez mais com a literatura da área com a pretensão de trazer subsídios 

para a consolidação desta prática de avaliação na educação a distância online. Como 

afirmam Almeida e Almeida (2005) o desenvolvimento de atividades de “... ensino e 

aprendizagem no meio digital implica lidar com a complexidade de situações 

educacionais evidenciadas por esse meio, enfrentar novos desafios relacionados às 

especificidades da comunicação multidirecional”. 

É necessário expandir as possibilidades de interatividade, diante da emergência 

das hipermídias, e fazer uso efetivo dessas tecnologias nas atividades educacionais a fim 

de se desenvolver uma educação que se preste as necessidades já consolidadas e em 

consolidação em nossa sociedade com a expansão das tecnologias digitais em nosso 

tempo. 
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