
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: a importância de Cursos Online para formação de professores, no
Centro de Educação Superior a distância – Cesad

Rosemeire Marcedo Costa[i]

Hérica dos Santos Matos[ii]

Eixo 12 – Tecnologias, Mídias e Educação.

Resumo

O texto apresenta algumas reflexões sobre a importância do primeiro curso de extensão totalmente online,
realizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, plataforma moodle, no Centro de Educação Superior a
Distância da UFS. O curso, Avaliação da Aprendizagem Escolar, voltou-se para um público muito diversificado,
entre eles, professores da rede estadual, municipal, privada e federal, tutores a distância e presencial, alunos
do ensino presencial e a distância. Por se tratar de um tema muito recorrente no meio educacional e que
exige um tratamento especial por parte dos educadores, nos diferentes níveis de escolaridade, justifica-se a
oferta da proposta de extensão no ano de 2012. O curso teve como principal finalidade fazer um estudo sobre
a Avaliação Escolar, a fim de perceber as suas implicações no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, o
aprofundamento dos conceitos relacionados a esta temática constituiu-se na base do trabalho desenvolvido
como um meio eficaz de fortalecer uma postura docente em consonância com os pressupostos da educação
de qualidade. Por se tratar de uma investigação inicial, os resultados aqui apresentados são preliminares e a
construção do texto está pautada numa abordagem qualitativa de pesquisa. Foram privilegiados os estudos
bibliográficos de pesquisadores como Luckesi (1996), Hoffmann (1996) e Gadotti (1988), mas não foram
negligenciados os posicionamentos dos cursistas, obtidos por meio da avaliação final do curso.

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Cursos online. Formação continuada.

Abstract

The paper presents some reflections on the importance of the first fully online course extension, created in
Virtual Learning Environment - VLE platform Moodle, the Centre for Higher Distance Education UFS. The
course, Evaluation of School Learning, turned to a very diverse audience, including teachers from the state
system, municipal, private and federal, distance tutors and classroom, students face teaching and distance.
Because it is a very recurrent theme in the educational environment and requires special treatment by the
educators at different levels of schooling, it is justified to supply the proposed extension in 2012. The course
has as its main purpose making a study on the High School Assessment in order to understand their
implications in the teaching-learning process. Therefore, development of the concepts related to this issue
constituted the basis of the work developed as an effective means to build a teaching position in line with the
assumptions of quality education. Because this was an initial investigation, the results presented here are
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preliminary and construction of the text is guided on a qualitative research approach. Bibliographic studies of
researchers such as Luckesi (1996), Hoffmann (1996) and Gadotti (1988) were privileged, but not the
positions of teacher students, obtained through the final evaluation of the course.

Keywords: Evaluation of learning. Online courses. Continuing education.

Introdução

No Centro Superior de Educação a Distância da Universidade Federal de Sergipe, tem-se buscado romper as
fronteiras que separam ensino, pesquisa e extensão porque uma possível indissociação entre estes três
aspectos deve ser buscada constantemente. Mas, apesar dos esforços para consolidação da extensão desde o
ano de 2009, quando foi instituído naquele Centro o Núcleo de Formação Continuada, ainda é comum o
discurso de que desenvolver atividades de extensão na educação a distância é muito difícil, ou que não se
sabe fazer pelas especificidades da modalidade de ensino. Diante disso, fez-se necessário estabelecer uma
parceria entre os Núcleos de Formação Continuada e de Avaliação, para que fossem ofertados cursos de
extensão com a temática da avaliação da aprendizagem como ponto central do debate.

Partindo-se do pressuposto de que as especificidades da educação a distância não impõem um tipo de
trabalho de extensão distinto do que se almeja para a universidade como um todo, a Professora Especialista
Hérica dos Santos Matos decidiu elaborar e disponibilizar no Ambiente Virtual de Aprendizagem o curso
Avaliação da Aprendizagem Escolar, com o objetivo de aprofundar conceitos dessa temática, mas também de
consolidar a extensão. Vale ressaltar que o curso foi ofertado totalmente online, fugindo ao padrão das
ofertas do Centro. Desde sua criação, no ano de 2006, o Cesad tem operado com cursos no modelo
semipresencial, daí o diferencial do primeiro curso online, que na concepção de Figueira (2011) diversos são
os fatores que contribuíram para o crescimento do ensino não presencial. Atualmente, pode-se observar o
aumento das exigências do mercado para uma especialização, o trânsito caótico, a pouca disponibilidade de
horário por parte dos estudantes, o aproveitamento das relações e dos ofícios virtuais, a maior preocupação
com a inclusão social – referente tanto a pessoas menos abastadas quanto portadoras de necessidades
especiais.

É importante destacar que a Educação a Distância[iii] (EaD) exige muito mais do aluno, uma vez que lida com
autodisciplina, ou seja, um aluno só consegue levar seus estudos de maneira eficiente se tiver autocontrole
de seus horários destinados aos estudos. Acreditamos que por se tratar de um curso online torna-se o
conteúdo mais dinâmico e acessível e respeita a disponibilidade de tempo de cada um. Para diminuir índices
de evasão, é indispensável que os professores de EaD procurem formas criativas e atraentes de ensinar.
Como alerta Figueira (2011) “alinhar estratégias visuais as aulas, potencia o canal de comunicação e aumenta
significantemente a velocidade de absorção de conhecimento por parte dos alunos”.

Avaliação da aprendizagem: revendo conceitos

Nesse texto, defendemos a ideia de que refletir sobre os métodos de avaliação e seus efeitos no processo de
ensino-aprendizagem é algo primordial para qualquer docente em qualquer área e nível de ensino. A
avaliação da aprendizagem é o tipo de procedimento muito difícil de ser aplicado, infelizmente ainda é tratado
como segundo plano por muitos professores e dirigentes.

Na definição de avaliação da aprendizagem apresentada por Luckesi (1996), nota-se que a tem como sendo
um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de decisão. Já a concepção de avaliação que
marca a relação de professores e alunos, esclarece Hoffmann (1996), que é a que define essa ação como
julgamento de valor de resultados alcançados. Contudo, atualmente a avaliação na maior parte do sistema
educacional, encontra-se centrada no professor e se caracteriza pelo autoritarismo, onde avaliar é classificar,
é aprovar ou reprovar.
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Hoffmann (1996) destaca que os professores percebem a ação de educar e avaliar como momentos distintos
e não relacionados. Equívocos e contradições que acontecem na prática da avaliação tem como responsável a
dicotomia entre educação e avaliação. Deste modo, por não dar a importância necessária que a avaliação
deve possuir dentro do processo de aprendizagem, os professores exercem as ações acima citadas, de forma
diferenciada. Assim, mesmo procurando inovar, o professor “dá” a matéria, aplica prova escrita, atribui nota e
encerra o ato da avaliação com a realização desses passos. Ao utilizar a nota como fim absoluto, o docente
demonstra não ter ideia que a avaliação é um dos vários momentos de coleta de dados a ser realizado dentro
do processo ensino - aprendizagem, capaz de lhe proporcionar um subsídio para um juízo de valor, que
permita a tomada de uma decisão sobre o trabalho pedagógico que vem sendo desenvolvido e, o consequente
progresso, ou não, do aluno.

Ao analisarmos, nesse artigo, o curso online do Cesad que tratou do tema avaliação da aprendizagem foi
possível rever muitas formas de obter uma avaliação mais significativa, obter um processo de aprendizagem
mais personalizado, de forma que possa atender as necessidades desejadas, a partir da revisão de literatura,
da busca por respostas para o ato de avaliar. Uma das grandes dificuldades e problemáticas da avaliação é
termos consciência da verdadeira função dela, se cabe ser a de ação ou rotulação. Para tanto, isso requer
uma tomada de decisão, exigindo um constante refletir sobre o processo da avaliação enquanto professor. A
avaliação não pode ser confundida com os exames escolares é importante ressaltar que a diferença entre
avaliar e examinar.

O ato de avaliar é mais exigente que o ato de examinar tanto para o professor como
para o estudante. O ato de examinar, do ponto de vista do professor, exige somente
a elaboração, aplicação, correção de provas, atribuição de notas e registro dos
dados; já do ponto de vista do estudante exige responder as provas e aguardar os
resultados. (LUCKESI, 2005, p. 01).

É necessário ter clareza que a avaliação requer diagnóstico, acompanhamento, compromisso e seriedade do
professor. O educador precisa buscar uma concepção de avaliação, que lhe permita desenvolver uma prática
avaliativa mediadora, Luckesi (1996) alerta que:

O professor necessita de compreender o que é avaliar e, ao mesmo tempo, praticar
essa compreensão no cotidiano escolar. Repetir conceitos de avaliação é uma atitude
simples e banal; o difícil é praticar a avaliação. Isso exige mudanças internas do
educador e do sistema de ensino. (LUCKESI, 1996, p.180)

Para cumprir essa prática precisamos estar atentos a alguns cuidados com os instrumentos utilizados para
operacionalizá-la, para isso é importante a participação em cursos de formação docente. No caso específico,
desse estudo preliminar, entendemos que cursos online tendem a colaborar com a formação continuada de
professores de maneira eficaz, pois os mesmos poderão desenvolver as atividades propostas no tempo que
desejar, possibilidade de escrever textos nos fóruns e tarefas e disponibilizá-los como arquivos ou
diretamente na web no formato hmtl, assim como colocação de figuras, filmagens, gravações de música e
utilização de animações, nos fóruns e tarefa possibilidade de interação com os colegas e professores tutores,
assim como recursos de comunicação síncrona[iv] como bate-papo entre muitas outras.

O professor precisa ter ciência de que, por meio dos instrumentos de avaliação de aprendizagem, estamos
solicitando que o educando manifeste seu modo de raciocinar, de criar histórias, enfim, de viver. Não
podemos desconsiderar o que está sendo apresentado pelo aluno, devemos moderar e incentivar sua
capacidade, conduzí-lo a uma aprendizagem significativa. Temos que respeitar suas ideias, tendo em vista o
pleno desenvolvimento do aluno.

Ao refletir sobre avaliação de aprendizagem é preciso atentar para os pequenos detalhes do processo de
correção e devolução dos instrumentos da aprendizagem escolar. O professor deve escrever comentários de
auxilio ao educando, isso ajudará ao estudante a se auto-compreender em seu processo pessoal de estudo,
desenvolvimento e aprendizagem significativa como podemos compreender através da teoria da
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aprendizagem de Ausubel (1982) que propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados,
para que possam construir estruturas mentais utilizando, como meio, mapas conceituais que permitem
descobrir e redescobrir outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz.

Entendemos assim, que uma aprendizagem significativa baseia-se no fato de que o indivíduo que já possui
um conhecimento prévio cognitivo acerca de determinado conteúdo, irá relacionar este com a nova
informação por ele assimilada, objetivando assim a criação do novo conhecimento. A avaliação vista sob esta
ótica da aprendizagem significativa ocorre através de metodologias utilizadas pelos docentes, abrangendo
práticas avaliativas individuais e socializantes. Dessa forma, é a partir daí que poderemos compreender de
que maneira os alunos irão se manifestar sobre determinados assuntos, através de suas opiniões e críticas
sobre os mesmos.

Segundo Lucksesi (1996), um processo verdadeiramente avaliativo é construtivo. Ao final de um período de
acompanhamento e reorientação da aprendizagem, o educador pode testemunhar a qualidade do
desenvolvimento de seu educando, registrando esse testemunho. A nota serve somente como forma de
registro.

O ato de avaliar a aprendizagem implica em acompanhamento e reorientação
permanente da aprendizagem. Ela se realiza através de um ato rigoroso e
diagnóstico e reorientação da aprendizagem tendo em vista a obtenção dos melhores
resultados possíveis, frente aos objetivos que se tenha à frente. E, assim sendo, a
avaliação exige um ritual de procedimentos, que inclui desde o estabelecimento de
momentos no tempo, construção, aplicação e contestação dos resultados expressos
nos instrumentos; devolução e reorientação das aprendizagens ainda não efetuadas.
Para tanto, podemos nos servir de todos os instrumentos técnicos hoje disponíveis,
contanto que a leitura e interpretação dos dados seja feita sob a ótica da avaliação,
que é de diagnóstico e não de classificação. O que, de fato, distingue o ato de
examinar e o ato de avaliar não são os instrumentos utilizados para a coleta de
dados, mas sim o olhar que se tenha sobre os dados obtidos: o exame classifica e
seleciona, a avaliação diagnostica e inclui. (LUCKESI, 2004, p.80)

Cabe ao professor ser mediador desses debates a partir daí é possível localizar os problemas e dar assistência
através de influências, questionamentos, integrando conhecimentos, procurando diversos mecanismos que
levem à aprendizagem. Educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que vivemos para superar
as contradições, comprometendo-se com esse mundo para recriá-lo constantemente (GADOTTI, 1988, p. 25).

A avaliação escolar é um componente do processo ensino-aprendizagem, cujo propósito é recolher
informações que possibilitem estabelecer uma correspondência entre os dados obtidos e os objetivos
propostos, a fim de que o professor possa verificar o desenvolvimento do aluno em relação ao trabalho
executado, orientando-o para uma tomada de decisão em relação às atividades seguintes.

Diante do que foi exposto e discutido no âmbito teórico a partir dos pesquisadores, pode-se afirmar que o
curso online oferecido pelo Cesad no ano 2012 foi bastante significativo e, o mais importante, permitiu-nos
analisar e compreender o que é realmente avaliar. Refletir que a avaliação não é o julgamento do que o aluno
sabe ou não, mas sim, um meio que permite ao professor identificar falhas no processo de ensino e
aprendizagem e fazer alterações para atender as possíveis dificuldades que os alunos apresentem.

Para sistematização dos dados obtidos, optou-se por seguir passos de pesquisa pouco ambiciosos,
especialmente por se tratar de um estudo preliminar. Assim, foi preciso discutir sobre a importância e a
necessidade de ofertar cursos de extensão voltados para formação docente e a de futuros professores na
modalidade a distância e optar por um tema educacional que interessasse a um público diversificado de
professores, como foi a escolha feita para a primeira experiência de curso totalmente online – a avaliação da
aprendizagem escolar. Para além dessa experiência, o Cesad, por meio do Núcleo de Formação Continuada,
ofertou também o curso de Introdução à Avaliação Educacional em regime semipresencial, desenvolvido em
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oito polos de apoio presencial.

Avaliação da Aprendizagem Escolar: curso de extensão online

A proposta do curso, inicialmente, foi a de ofertar 50 vagas, para que a partir da procura, fosse possível
ampliar esse quantitativo. Embora tenha sido divulgado apenas no site do Cesad, a procura extrapolou o
número de vagas, registrando-se uma quantidade de 64 inscritos. É importante ressaltar que, por se tratar de
curso de extensão, a sua natureza deve ser de colaboração, de prestação de serviço à comunidade e,
portanto, gratuito. O objetivo geral estabelecido foi o de refletir sobre métodos de avaliação e seus efeitos no
processo de ensino-aprendizagem. As pretensões mais específicas foram: refletir fundamentos e avaliar a
prática do cotidiano escolar; desenvolver métodos de avaliação adequados às especificidades de cada turma;
oferecer sugestões de prática sobre avaliação.

O instrumento utilizado no curso, que mais enriquece esse processo investigativo, é um questionário de
autoavaliação[v] aplicado aos alunos do curso. Naquele momento, quarenta e duas pessoas responderam o
material, que agora nos serve de instrumento de coleta de dados. A apuração e análise dos dados obtidos por
meios dos questionários de autoavaliação, permitiu-nos desenvolver um trabalho reflexivo, que nos ajuda a
compreender a importância de discutirmos questões educacionais e participarmos de cursos de formação
continuada/extensão que visam à troca de experiência, entre os participantes. Os resultados da coleta de
dados se deram com análise quali-quantitativa dos envolvidos que aceitaram responder ao questionário de
autoavaliação, aplicado ao término do curso.

A análise dos questionários nos permitiu constatar uma predominância de participantes do sexo feminino no
curso. Como a proposta de responder ao instrumento de pesquisa se deu de maneira não impositiva, notamos
que as mulheres se comprometeram mais em nos apresentar as impressões do trabalho realizado e destacar
a importância desse tipo de iniciativa de extensão.

Com o objetivo de compreendermos o ponto de vista dos participantes referente ao rendimento e participação
no curso online, verificamos que muitos se identificaram e elogiaram as tarefas desenvolvidas, como podemos
observar nas respostas dos cursistas[vi]:

Foi excelente, pois estudar um conteúdo deste nível, à distância e de forma
prazerosa e compreensível nem sempre é possível. A professora dirigiu o curso de
uma forma muito criativa e atraente. O curso foi muito esclarecedor. Espero poder
participar de outros cursos agradáveis e importantes como este, se possível, à
distância também. (SANTOS, Q.05)

Evidentemente, que os recursos escolhidos e aplicados no curso, contribuíram para que a avaliação final se
desse de forma positiva, como se observou acima. O uso da Plataforma Moodle em seus recursos
instrucionais, como: recursos que possibilitam ver coisas, ouvir, sentir, e por meio da interação com seus os
colegas de classe e com o professor via chat ou fórum, o processo de aprendizagem ganhou novos contornos.

Nos cursos de extensão realizados no Centro de Educação Superior a Distância, não são aplicadas provas
escritas e nem é emitido notas dos trabalhos, mas é fundamental a participação efetiva na sala virtual, nos
fóruns programados, nos chats, enfim, em todas as atividades pensadas com a finalidade de agregar
conhecimento, de ampliar a formação, de aprimorar conceitos. Assim, o trecho a seguir nos evidencia a
necessidade do bom planejamento da atividade educacional. A cursista deixa transparecer, pela escrita, que
havia um ordenamento da programação didática, havia encadeamento do que foi proposto com os objetivos
estabelecidos. Nas palavras da aluna, uma definição do que representou a participação nessa prática
extensionista e de formação de professores:

O curso (...) me mostrou como devo agir em quanto aluna EAD, para poder
desempenhar meu papel de cursista de maneira que possa concluir o curso levando
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uma ótima bagagem de conhecimentos para a sala de aula e para a vida enquanto
ser humano. (SANTOS B, Q.15)

A análise nos permite ainda perceber que muitas pessoas se inscreveram no curso supondo que seria algo
muito fácil e que não exigiria uma disciplina muito grande para realizar as leituras, responder as atividades e
postar os comentários das atividades. Muitos alegaram não ter experiência e nem conhecimento desta
modalidade de curso e, essa seria a razão pela qual teria perdido prazos para envio das atividades. Vejamos:

O curso foi muito interessante, mas como foi o primeiro para mim faltou um pouco
de comunicação antes do curso começar. Confesso que me perdi nas datas, não
conseguia acompanhar os fóruns, que tinham ótimas propostas, no final acabei não
conseguindo acompanhar o ritmo do curso, ressalto que o curso foi muito bem
organizado e espero que tenha mais e já sabendo como funciona, aproveitar mais
para interagir. (NASCIMENTO, Q. 28)

A oferta de cursos online está atrelada sempre ao uso de tecnologias da informação e comunicação. Assim,
tanto professores quanto alunos precisarão de um bom aparato tecnológico, privilegiando-se o acesso à
internet. Fica evidenciado que ainda há muito por fazer nesse campo de cursos de extensão, ofertados nessa
modalidade, mas também foi notável a importância de lançarmos uma primeira proposta, pois a avaliação dos
cursistas foi muito positiva e até incentivadora de novas iniciativas, como se pode observar a partir do trecho
que segue:

Muito bem elaborado. Ótima temática, textos e autores excelentes, domínio da
professora, fóruns muito interessantes. Só deixou a desejar o sistema, pois a todo
instante cai à conexão, sem contar o tempo em que o site fica fora. (SILVA, Q. 18)

É possível notar o registro de algumas fragilidades do sistema, que distancia o aluno do estudo pela via do
computador, mas é importante a persistência, a insistência e o compromisso de estreitar a relação entre
ensino, pesquisa e extensão na universidade.

Foi bastante proveitoso, adquirir bastante conhecimento e além ter melhorado a
visão que eu tinha sobre a Avaliação da Aprendizagem.

(ANDRADE, Q. 03)

Gostei muito do curso, são atividades como essa que nos permite o contato direto

com temas atuais como o tema a avaliação da aprendizagem. (REIS, Q. 40)

A organização do curso precisa ser bem formulado e configurado, pois exige muito mais do aluno, pois ele

passa a ser o condutor de sua própria aprendizagem. Ele deve saber gerenciar bem seu tempo, ter disciplina

e convicção de que quer e precisa aprender. Assim como oferecer temas que essas pessoas usem no dia a dia

assim, certamente atrairão um grande número de usuários. Conforme lemos através de alguns relatos dos

cursitas acima.

Considerações finais

O curso foi bastante significativo e o mais importante foi aprender sobre o que é realmente avaliar. Refletir

que a avaliação não é o julgamento do que o aluno sabe ou não, mas sim, um meio que permite ao professor

identificar falhas no processo de ensino e aprendizagem e fazer alterações para atender as possíveis

dificuldades que os alunos apresentem. Quanto à importância desse nosso curso sobre a avaliação é

indiscutível o quanto foi proveitoso não tenho dúvida quanto à aprendizagem desenvolvida, novos conceitos,
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posturas e inquietações, em fim o que é permitido para instigar e acreditar em um futuro diferente para a

educação.

Refletir sobre a avaliação da aprendizagem escolar é importante. Através das ferramentas disponíveis no

Ambiente Virtual de Aprendizagem foi possível realizar com mais eficiência, atendendo a um publico

diferenciado que conseguiu organizar seus horários promovendo uma ativa participação e colaboração nas

atividades.

Por isso, é importante a socialização de trabalhos como este, permite estimular instituições e docente a

elaborem e participarem de cursos online de formação continuada, abordando temas importantes como

Avaliação da Aprendizagem.
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[iv] Recurso que permite interação em tempo real.
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