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1. Introdução 

Compreende-se que as mais diversas formas de avaliação são históricas e transitórias. 

As relações humanas se modificam na medida que as suas necessidades surgem e vão sendo 

satisfeitas em função das mudanças também dos instrumentos de trabalho e das diferentes e 

novas formas de pensar do homem. Sendo assim, as mudanças que ocorrem no campo da 

avaliação com o uso de diferentes instrumentos, metodologias e critérios, ocorrem em função 

do fato de que as diferentes formas de ensinar requerem novas reflexões na avaliação. 

Uma importante reflexão sobre a avaliação é apresentada por Jussara Hoffmann em 

entrevista: 

A avaliação tradicional se centrou basicamente no "aprender que". Por exemplo, eu aprendo que as 

palavras oxítonas terminadas em "a", "e" e "o" são acentuadas, e muitos professores ainda estão 

centrados nesses "quês". A aprendizagem é muito mais ampla do que o "aprender que". O aprender 

envolve o desenvolvimento, o interesse e a curiosidade do aluno, a sua autoria como pesquisador, 

como escritor, como leitor. Envolve o seu desenvolvimento pleno. É preciso perceber a aprendizagem 

nessas múltiplas dimensões. Não posso somar essas múltiplas dimensões - atribuir pontos por 

participação, por tarefas, pelo interesse do aluno. Não há como somá-las. A análise da aprendizagem é 

uma análise de conjunto de saberes e de fazeres. Esse aprender é um aprender muito mais amplo do 

que muitos professores hoje concebem. (HOFFMANN, 2005, s/p) 

 

A partir da reflexão da autora, em especial sobre a compreensão de que a avaliação é 

uma análise dos diferentes saberes e fazeres, pode-se inferir que esta premissa também se 

aplica na modalidade de educação à distância. Esta permite que, no decorrer do processo de 

ensino e aprendizagem, se lance mão de diferentes formas de avaliação para o professor 

melhor acompanhar as dificuldades que o aluno enfrenta, observar como ele está apreendendo 

o conhecimento e repensar o método de ensino quando necessário.  

 

Assim, ao final do curso, é de fundamental importância se debruçar sobre o tema para 

se pensar sobre os instrumentos de avaliação. Para tanto, optou-se por tomar como objeto de 

estudo o fórum virtual de avaliação. 

 

 

2. Fórum Virtual de Discussão: Um Instrumento de Avaliação em Curso a 

Distância 

 

Nas últimas décadas, tem-se observado um aumento no número de instrumentos 

avaliativos de aprendizagem. Dentre eles, destaca-se o fórum virtual de aprendizagem como 

uma das estratégias que o professor utiliza para enriquecer sua prática avaliativa, 

principalmente nos cursos a distância. Nesse contexto que se despontou, alunos e professores, 

à medida que vão empregando esse recurso, compreendem melhor a dinâmica do uso dessa 

ferramenta como instrumento avaliativo. Assim, é importante chamar a atenção para o estudo 

desse instrumento, desde a compreensão do seu conceito até as possibilidades de trabalho e os 

benefícios no processo de avaliação, contemplados por ele. 

 

 



1.1. Conceito, possibilidades de exploração e vantagens  

 

Ao se utilizar o recurso da fala ou da escrita, comumente se faz uso de palavras que 

apresentam vários significados. No rol destas, tem-se o vocábulo „fórum‟.  Significa debate de 

um tema por pessoas especializadas, seja ele aberto ou não ao público. Existem ainda diversos 

tipos de fóruns, tais como o jurídico, o humorístico, o fórum de discussão, dentre outros. No 

latim: fórum é algo que permite movimento (Ferreira, 1999, p: 932), cito por Batista e Gobora 

(s/d).  Moran (1998, p. 157), primeiramente, definiu fórum como lista ou grupo de discussão:  

 
Esta técnica cria on-line grupos de pessoas que possam debater um assunto ou tema sobre o qual 

sejam especialistas ou tenham realizado estudos prévios. Seu objetivo é fazer uma discussão que 

avance os conhecimentos, as informações ou as experiências para além da somatória de opiniões, de 

tal forma que o produto deste trabalho seja qualitativamente superior às idéias originais. 

 

O fórum, segundo o autor, permite que cada pessoa do grupo possa, a qualquer 

momento, participar das discussões, contribuindo com suas ideias e concepções. Além disso, 

não se trata apenas de perguntas e repostas entre os participantes e o professor, é uma técnica 

que possibilita, fundamentalmente, uma reflexão acerca de um tema. Também, faz-se 

necessário que, para estimular e fortalecer o debate a partir da ideia proposta no fórum, o 

professor realize várias intervenções, sejam elas para orientar os participantes sobre o tema, 

para mediar e incentivar a discussão ou para dar algum feedback, sempre com o cuidado para 

que não se perca o foco da discussão. 

Esse termo „fórum‟ já havia sido mencionado por outros autores. Silva (2006, p. 17) 

assim também o definiu como uma interface que possibilita a partir de um tema uma 

discussão. Segundo ele, a “possibilidade de compartilhamento de informações é 

extremamente importante para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo e coletivo, 

pois é na troca de experiências, reflexões e sentimentos que os trabalhos se fortalecem”.  

Nesse sentido, o fórum de discussão permite a interação entre as pessoas do grupo, a 

troca de experiências, além de se caracterizar por sua democracia, visto que os participantes 

têm ampla liberdade de expressão e têm ainda espaço para concordar, discordar ou 

acrescentar e aprofundar concepções ao tema proposto.   

 

1.1.1. Fórum on line 

Com o uso da tecnologia da informação e da comunicação, especificamente a internet, 

a informação se tornou ampla e de fácil acesso e as possibilidades de exploração dessa 

ferramenta altamente vantajosa têm se intensificado no ensino com vistas a se promover 

discussão sobre determinado tema. Em ambiente virtual, essa ferramenta se torna 

absolutamente necessária, até mesmo devido ao alcance ilimitado de participantes. Ela 

viabiliza ao professor avaliar o nível de aprendizagem e o conhecimento que está sendo 

proposto.    

Contudo, para se construir uma comunidade de aprendizagem on line com o uso das 

tecnologias necessita-se não somente do fazer pedagógico, mas também é preciso estratégias 

específicas da modalidade de educação a distância para se utilizar e orientar uma prática. 

Além disso, não se trata apenas de instrumentos de informação, mas, principalmente, da 

possibilidade de o debate propiciar o conhecimento. De igual modo, o educador precisa ter 

conhecimentos e habilidade para lidar com os instrumentos e as ferramentas, como o 

computador e a internet, e saber utilizá-los na sua prática pedagógica em uma aprendizagem 

virtual, como afirmam Palloff e Pratt (2004) citadas por Batista e Gobora (s/d, s/p) 
 

Comunidade de aprendizagem on-line é definida como um grupo de pessoas, professores, alunos e 

coordenação com um objetivo comum de realizar uma aprendizagem permeada por uma prática 



reflexiva, com políticas - diretrizes de curso- comuns e um sistema computacional - um site onde se 

hospeda o curso on-line.  

 

 

2.2 . Alguns obstáculos 

 

Embora haja uma série de benefícios contemplados quando se usa essa ferramenta de 

diálogo e discussão, esse recurso empregado no ambiente virtual de aprendizagem pode, 

outrossim, representar obstáculos para os aprendizes. Por exemplo, inicialmente, pode deixar 

as pessoas receosas em participar por desconhecerem-na. O novo, o que é diferente 

normalmente desperta nas pessoas certa resistência ou um estranhamento num primeiro 

momento, o que pode dificultar a participação delas, no caso, no ambiente virtual de 

aprendizagem e discussão. Na medida que elas começam a conhecer e a compreender esse 

mecanismo, gradativamente se mostram mais participativas nos debates e, como 

consequência, passam a desfrutar de mais esse instrumento.  

Contudo, ainda que seja um recurso bastante rico no processo de ensino e 

aprendizagem, convive com a escassez de tempo por parte dos cursistas. Segundo eles, para se 

dedicarem ao curso e participarem dos fóruns de discussão, exige-se uma grande 

disponibilidade que acaba por interferir negativamente tanto nas atividades desenvolvidas por 

eles virtualmente quanto no desempenho de suas funções trabalhistas na escola.  Sabemos 

que,  
 

diante das variadas funções que a escola pública assume, [o coordenador pedagógico] tem de 

responder a exigências que estão além de sua formação. Muitas vezes esses profissionais são 

obrigados a desempenhar [outras] funções (...). Tais exigências contribuem para um sentimento de 

desprofissionalização, de perda de identidade profissional, da constatação de que ensinar às vezes não 

é o mais importante. (OLIVEIRA, 2004, p. 1.133). 

  

A todas estas questões o professor mediador do fórum virtual deve estar atento para 

intervir e orientar no que for necessário. Sua forma de proceder, de agir, deve sempre 

contribuir com a construção e a elaboração de conhecimento individual e coletivo, apesar de 

todos os obstáculos que porventura venha a enfrentar.  

 

3. Avaliação do Fórum de Discussão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Coordenação Pedagógica 

O fórum de discussão on line fez parte do processo de avaliação do ensino e da 

aprendizagem no ambiente do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Coordenação 

Pedagógica. Segundo está descrito no projeto de avaliação do curso
1
: 

 
Na educação a distância, o modelo de avaliação da aprendizagem deve ajudar o estudante a 

desenvolver graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-

lhe alcançar os objetivos propostos. Para tanto, esta avaliação deve comportar um processo contínuo, 

para verificar constantemente o progresso dos estudantes e estimulá-los a serem ativos na construção 

do conhecimento. Desse modo, devem ser articulados mecanismos que promovam o permanente 

acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar eventuais dificuldades na aprendizagem e 

saná-las ainda durante o processo de ensino-aprendizagem. (PPC, 2010. p.1) 

 

No AVA/Moodle, foi possível avaliar a aprendizagem dos cursistas por meio do fórum 

de discussão on line. Nesse contexto, alguns questionamentos são necessários para se 

compreender como os cursistas aprenderam, como se comportaram e como interagiram 

                                                           
1
 Projeto de criação do curso de Especialização em Coordenação Pedagógica. 



virtualmente nas discussões dos temas, bem como quais os critérios foram empregados para 

avaliação.  

De acordo com o projeto de avaliação do curso, foram consideradas duas formas de se 

avaliar, sendo uma de cunho quantitativo e outra caracteristicamente qualitativa. Na avaliação 

quantitativa, exigia-se, conforme orientações prévias ao cursista, que ele participasse das 

discussões do fórum pelo menos por três (03) vezes. Essa participação mínima representava 

30% do valor total da sala. Por sua vez, para a avaliação qualitativa, considerou-se a 

participação ou as participações significativas de cada cursista, no intuito de este contribuir 

com o processo de elaboração do conhecimento nas discussões dos diversos temas. 

Neste sentido, os critérios estabelecidos no projeto de avaliação do curso contemplam 

duas situações específicas. Quanto à primeira, para uma sala com apenas um (01) tópico no 

fórum de debate, avaliou-se do seguinte modo: até 03 participações significativas, atribuiu-se 

3,0 pontos; até 02 participações significativas 2,0 pontos; uma participação significativa, 1,0 

ponto; nenhuma participação significativa 0,0 ponto. Numa segunda situação, para uma sala 

com dois (02) tópicos no fórum de debate, avaliou-se: tópico 1, para até 02 participações 

significativas, atribui-se 2,0 pontos; no tópico 2, para 01 participação significativa, 1,0 ponto; 

em caso de não haver participação, o cursista não pontuava. Para se calcular a média final no 

fórum, eram somadas as notas de ambos os tópicos e dividia-se o resultado por dois, ou seja, 

pelo número de tópicos
2
 avaliados. 

Para cada sala ambiente
3
, os professores elaboraram os enunciados do fórum de forma 

contextualizada e de acordo com os temas de estudo da sala, de maneira a provocar e a 

oportunizar aos cursistas uma maior reflexão acerca do assunto. À medida que as discussões 

avançavam, o professor realizava intervenções, ora buscando ampliar as discussões, ora 

estimulando e provocando o debate, ou, ainda, resgatando o tema, quando este deixava de ser 

o foco das discussões.   

Para cada fórum de discussão, foram providenciados textos sobre os diversos temas, os 

quais fundamentavam e auxiliavam o debate entre os participantes e o professor. Cada fórum 

ficava disponível durante o mesmo período de disponibilidade da própria sala ambiente do 

referido tema; e as datas de início e encerramento dos fóruns eram previamente informadas. 

Por fim, o professor mediador elaborava uma síntese reflexiva das idéias então discutidas nos 

fóruns e disponibilizava-a no ambiente.  

 

3.1. Descrição e análise sobre o papel do mediador da aprendizagem no 

ambiente virtual 

  

A dinâmica e o acompanhamento das discussões em fóruns requerem do professor 

posicionamentos que provoquem no cursista a participação e a interação com os demais 

participantes. Assim, antes de editar o tema, o professor optava por realizar leituras prévias, 

traçava os objetivos a serem alcançados, e escolhia temas que fossem pertinentes aos assuntos 

já trabalhados. Além disso, elaborava questões não muito extensas, com uma linguagem clara, 

de fácil interpretação, mas que fossem problematizadoras de forma a permitirem aos cursistas 

a ampliação de ideais e a provocarem, efetivamente, as discussões. Também, o professor 

estava sempre presente para acompanhar as discussões, intervindo quando necessário para que 

os alunos não perdessem de vista o tema e para que fossem fieis o assunto proposto. 

 

 

3.1.1 Intervenções do professor de turma 
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 Conforme orientações do projeto da avaliação do curso e descrição no terceiro artigo deste livro. 

3
 Conforme descrição no primeiro artigo desse livro. 



A escolha do tema foi determinada pela possibilidade de propiciar ao cursista 

desenvolvimento de sua capacidade de produzir respostas críticas e de promover uma 

discussão reflexiva, procurando sempre, a cada participação, melhorar sua contribuição. 

Quando observado que os cursistas não estavam participando devidamente das discussões, 

eram enviadas mensagens alertando-os sobre a importância e a necessidade da participação 

dinâmica deles no processo. Nesse sentido, a intervenção do professor nas discussões foi 

fundamental, pois tinha como objetivo a observação, o acompanhamento e a mediação das 

discussões, além de apontar as reflexões incoerentes ao tema proposto e de proporcionar ao 

grupo uma nova reflexão de forma bastante criteriosa.  

3.2 Acompanhamento da discussão de temas propostos 

 

Por todos os aspectos até então discutidos, o fórum virtual de aprendizagem se tornou 

hoje uma estratégia de grande relevância para o ensino na modalidade a distancia, 

principalmente por proporcionar a participação de todos os alunos, oportunizando, assim, a 

sociabilidade, o desenvolvimento da criatividade, da capacidade de raciocínio e de síntese. 

Para se alcançar todas essas vantagens, no curso de Coordenação Pedagógica, foram 

estabelecidos alguns critérios para o fórum de discussão, tais como:  

 participação e interação focada na questão principal do fórum; 

 interação que complemente, questione e/ou aprofunde a idéia de outro participante; 

 participação que mostre compreensão das práticas e dos conceitos 

discutidos/apresentados no curso. 

 

Esses critérios orientavam o trabalho do professor assistente no momento de conduzir 

o fórum de discussão, ao acompanhar as participações dos cursistas. Diariamente eram lidas 

as participações individuais dos alunos e dirigiam-se a eles comentários que orientavam as 

discussões, por exemplo, utilizando-se frases como “Isso mesmo”, “Boa idéia”, “Tudo bem e 

daí?”, “Podemos mudar de idéia”.   Essa técnica não tinha a intenção de avaliar, mas de fazer 

com que o cursista percebesse que o professor estava atento, observando e, mais importante, 

acompanhado seu raciocínio.  Assim, essa estratégia proporcionava ao grupo a percepção de 

que, mesmo num curso a distância, é possível “estar presente” no desenvolvimento das 

atividades.   

Outra forma de acompanhamento das discussões se deu por meio do levantamento de 

alguns dados que, ao final do curso, contribuíram com o professor no momento de ele fazer a 

avaliação de cada aluno. Serviram a esse fim o direcionamento da postagem das participações 

nas datas pré-estabelecidas, o levantamento da assiduidade das participações individuais e 

coletivas, bem como de dúvidas quanto ao conteúdo proposto e, principalmente, a verificação 

do fato de estar ou não havendo interação entre os cursistas.  

Outra estratégia utilizada durante o desenvolvimento dos fóruns foi o 

redirecionamento do tema. No desenrolar da discussão, o professor, ao perceber que a questão 

proposta num primeiro momento havia sido amplamente explorada, redirecionava a discussão 

do tema, às vezes com o apoio de outro texto. Tal fato pode ser percebido a partir dos extratos 

textuais de alguns fóruns de discussões, nos quais fica evidenciada a mediação do professor:  

 
Muito boas as participações de vocês na discussão sobre as ações do PPP e principalmente sobre as 

dificuldades que vem encontrando para colocá-las em prática.  

Quero agora direcionar nossa conversa para outra questão que diz respeito ao PPP e ao PDE. 

(“Fundo de Desenvolvimento da Escola” – Fundescola,  fruto de um acordo de financiamento entre 

o Banco Mundial (BM) e o MEC). (professor de turma) 

 

Considerando o texto que trata do resultado de uma pesquisa com professores, coordenadores e 

diretores de escola. (Oliveira e Toschi). A Relação entre o Plano de Desenvolvimento da Escola 



(PDE) e o Projeto Político Pedagógico da Escola (PPP): concepção e avaliação. (este texto está na 

biblioteca da sala), selecionei alguns trechos e gostaria que se manifestassem sobre estas questões: 

a) "os entrevistados compreendem, como uma coordenadora do PDE de uma escola estadual, que a 

autonomia proporcionada pelo PDE é “entre aspas”, porque não se pode falar nada, as coisas vêm 

estabelecidas, tudo amarrado”.  

b) "Uma das queixas mais freqüentes dos entrevistados foi o caráter burocrático do PDE e as idas e 

vindas que os responsáveis por ele tinham de fazer à secretaria de educação de maneira a colocar a 

proposta do “jeito que eles queriam”. (professor de turma) 

 

Ou também, relacionando a discussão com a prática pedagógica do cursista:  

A proposta a partir de agora, está em abrir este espaço para que - depois de se expressarem sobre o 

processo de aprendizagem - possam então trazer para os colegas de que maneira(s) o professor, em 

seu trabalho de ensino, vem fazendo para que a aprendizagem aconteça.  

Será que as propostas teóricas citadas por vocês estão sendo postas em prática nas escolas? Estão 

dando certo? O que é preciso mudar? (professor de turma) 

Essa estratégia possibilitou ao grupo a dinâmica da ação-reflexão-ação, tão necessária 

na práxis educacional. Vejamos a participação de uma cursista:  

 
Nas reuniões pedagógicas, quando o assunto é saber, conhecer e conseguir fazer é muito comum 

levantar questionamentos como: - Esse menino não sabe as 4 operações e está no sexto ano. Mas o 

que dizer de um aluno que na escola não consegue resolver um problema de matemática, mas no dia-

a-dia ele vai para a feira e vende as verduras e produtos produzidos pela mãe e segundo ela, 

chega com o dinheiro certinho. É possível notar que a escola tem uma forma específica para o aluno 

mostrar o seu conhecimento. Não atendendo essa linha, demonstra que o educando não 

sabe.(cursista A) 

 

A partir da opinião de uma cursista postada no segundo memorial reflexivo do curso, 

foi possível observar que esta forma de encaminhamento do fórum foi positiva para o 

desenvolvimento do tema: 
 

Aprendi muito na sala avaliação sobre a organização do ensino e o papel da coordenação 

pedagógica junto os desafios. Gostei muito também do debate do fórum de estudo, a professora [...] 

abriu um leque de discussões. (cursista B) 

 

 

Assim, fica evidente que, devido a essa ampla interatividade,  propor uma temática no 

fórum de discussão, o professor de turma, como mediador dos debates, pode optar 

primeiramente por uma questão ampla, para posteriormente direcioná-la a um subtema ou 

tópico; ou, ainda, pode relacionar o tema às questões práticas do cotidiano educacional do 

cursista. Observamos, então, que a dinâmica foi válida e resultou em discussões significativas.     
 

 

4. Descrição e Análise da Participação dos Cursistas 

 

Os fóruns de discussão do curso propuseram uma série de debates sobre temas que 

variaram de acordo com cada sala ambiente e tinham como objetivo disponibilizar espaços 

para a construção do conhecimento. Nas primeiras participações nos fóruns, os cursistas se 

mostraram ainda receosos, pouco participativos. Alguns deles apresentavam muita 

dificuldade em entender como participar da atividade. Por exemplo, alguns dos alunos 

abriram, equivocadamente, novos tópicos de discussão; outros, a princípio, se mantiveram 

ausentes, optando por participar no prazo final.  Além disso, os cursistas apresentavam até 

mesmo grande dificuldade de interpretação e análise do próprio tema, e alguns se mostraram 



com capacidade limitada de síntese, fator que apontava a necessidade constante de 

intervenção por parte do professor da turma.  

No entanto, observamos que, no decorrer dos fóruns de discussão, os participantes 

foram gradativamente compreendendo a dinâmica dessa atividade, apesar de alguns 

problemas se repetirem noutros momentos, nos diversos fóruns. Um deles ocorreu, talvez, por 

falta de leitura, pois ficou evidente, em algumas participações, que os sujeitos, ao tentarem 

contribuir com o debate em andamento, não eram atentamente as demais falas, pois repetiram 

ideias, conceitos e reflexões já presentes noutras falas ou, ainda, expuseram concepções até 

mesmo contrárias às explanações feitas pelos demais participantes, sem justificá-las ou 

contextualizá-las.   

Percebemos que, na sala Realidade Escolar e Trabalho Pedagógico, houve uma 

intensa participação dos cursistas, fator este muito positivo e enriquecedor para todos. 

Gradativamente, estavam compreendendo a dinâmica da ferramenta. Nas participações, os 

participantes teciam questionamentos, relatavam experiências e enriqueciam suas produções 

com citações.  

Em uma das sínteses do fórum, organizada pela professora de turma, tem-se o 

seguinte relato: “Avalio este fórum como uma das atividades de maior relevância para o 

conhecimento de vocês. Momento em que você teorizou o que você já faz na pratica em sua 

escola. E ao final, todos compreenderam as muitas indagações que existiam sobre a questão 

curricular.” Essa revelação demonstrou que houve crescimento e participação significativa 

dos cursistas no fórum dessa sala ambiente.  

 

5. Reflexão sobre Aprendizagem Colaborativa Mediada pelo Fórum com 

Depoimentos de Cursistas. 

 

Como ficou evidente até então, na educação on line, a interação vai além de duas 

pessoas. Entre todos os cursistas, há inclusive os recursos tecnológicos que fazem a mediação 

da comunicação. Logo, os participantes, além de interagirem de uma forma colaborativa e 

elaborada para análise do conteúdo a ser debatido, precisam possuir habilidades também para 

utilizarem as ferramentas de comunicação e navegarem na internet. Devem, pois, saber que 

esses instrumentos não são apenas convencionais, mas de navegação, colaborando com a 

aprendizagem dos participantes, assim como o fazem os e-mails, os chats e as redes sociais. 

Como afirma Vygostsky (2000), citado por Batista e Gobara (s/d): “A interação é 

fundamental para a organização do pensamento acerca de um problema de forma mais 

elaborada, lógica e analítica, e possibilita a mediação dentro de um grupo orientado pelo 

professor ou por membro mais experiente desse meio”. 

Nesse sentido, houve vários momentos de muita colaboração na troca de informações  

, provenientes do interesse no aprendizado dos diversos temas propostos. Houve ainda, nesse 

contexto, ajuda mútua nas mais diversas dificuldades, fossem elas durante a execução das 

atividades propostas ou quanto ao uso das ferramentas a serem empregadas. 

Nas discussões realizadas na sala ambiente, Realidade Escolar e Trabalho Pedagógico, 

destacamos a participação de um cursista. 

[...] você disse tudo, porque todos são sabedores da função e sabem qual é o foco principal que o 

Coordenador Pedagógico deve atuar, mas a prática não condiz com tal processo devido a 

burocracia que acaba implicando no trabalho direto com professor e aluno. Mas aos poucos 

acredito que vamos conquistar esse momento pedagógico real e necessário que todos 

precisam.(Cursista C). 

Assim, no ambiente virtual de aprendizagem, é possível manter uma interação entre os 

alunos, bem como nos cursos presenciais. É possível também utilizar as mesmas 

metodologias de avaliação, diferençando-se apenas os recursos didáticos, de forma que se 



substitui o papel, a caneta e o quadro por computador e internet. Nesse sentido, as 

metodologias de avaliação on line mais usuais são os fóruns de discussões, junto aos quais 

estão ferramentas tecnológicas que possibilitam a avaliação, pois permitem o diálogo a 

distância. Vejamos o exemplo de interação entre os cursistas:  

 
Quero socializar com os colegas uma experiência prática acerca do estudo sobre currículo, realizei 

a minha monografia da graduação sobre currículo de escolas quilombolas e formação da Identidade 

do educando. Para tanto, estive durante alguns dias em uma escola localizada em uma comunidade 

quilombola isso no ano de 2006 três anos após a implementação da lei 10.639/03 que trata do ensino 

de história e cultura afro brasileira e na ocasião pude constatar que há uma dicotomia entre o 

currículo em ação e as políticas educacionais, bem como uma descontextualizarão das práticas 

educativas. Ao reportar essa experiência chamo atenção dos colegas para a construção de um olhar 

mais critico acerca do que é proposto na legislação e descrito no PPP em contraposição as práticas 

educativas e reforço aqui o convite feito no tópico posterior que postei. (cursista B) 

É de extrema importância que a interação aconteça naturalmente durante o andamento 

do fórum, o que fica explicitado nos excertos a seguir:  

Realmente cara colega  de trabalho os nossos professores estão mudando muito a concepção que já 

tinham sobre o ato de avaliar. Pois,  em algumas falas ouvíamos que já sabiam avaliar que já tinham 

anos e anos de experiência.Porém, após analise do primeiro bimestre e pontuando os vários 

instrumentos que a equipe podiam utilizar e que a avaliação é contínua e não pontual ,os resultados 

deste bimestre foram mais proveitosos em relação ao índice de aproveitamento do segundo.  (cursista 

C) 

Como você mesmo disse, em outros bimestres dava-se um maior enfoque na nota e não no 

crescimento do aluno. A partir do momento em que a análise dos instrumentos que avaliaram o 

aluno  serviram como base até mesmo para avaliar sua própria atuação como professor, se houve 

crescimento ou não do aluno no que se refere ao diagnóstico inicial com o que já tinha em mãos o 

ato de avaliar  teve um olhar diferenciado.Outro fator que vem auxiliando a equipe é a elaboração 

do plano de intervenção a partir das disciplinas críticas do bimestre, no próprio conselho de classe a 

equipe já sai deste com o plano em mãos.  (cursista D) 

Olá, 

Vejo que a temática de discussão da avaliação está muito interessante. A participação dos colegas 

tem sido bem efetiva. Realmente as práticas avaliativas nos impulsionam a fazer uma reflexão de 

como estamos avaliando nosso aluno.  Para que possamos entender todo o processo, aproveito para 

chamar sua atenção para não sair do foco central: como você tem vivenciado a avaliação da 

aprendizagem na escola em que atua. As práticas classificatórias têm sido transformadas em 

práticas mais humanizadoras, mais dialógicas. (professora de turma) 

A participação dos cursistas nos fóruns de discussão é fundamental para o seu 

crescimento pessoal e profissional. Sua formação eficiente se traduz em boas reflexões e em 

ações práticas no campo educacional, área de atuação dos participantes. Essa concepção fica 

evidente no trecho a seguir: 

“Olá colegas acredito que os estudos referentes a Avaliação Escolar está sendo útil para o processo 

educacional no ensino pedagógico. Cada idéia e discussões sobre o tema, com certeza só está 

contribuindo para melhorar a visão crítica do professor e do coordenador pedagógico, visando um 

ensino de qualidade”. (cursista E) 

Por fim, as interferências realizadas pelo professor no decorrer das discussões temáticas no 

fórum são fundamentais, pois ele direciona as exposições, acompanha a participação de cada 

cursista e, principalmente, interfere quando necessário, para que não se perca o foco do 

debate. Esta é uma das preocupações de uma das professoras, nos comentários seguintes:  



Olá, Vejo que a temática de discussão da avaliação está muito interessante. A participação dos 

colegas tem sido bem efetiva. Realmente as práticas avaliativas nos impulsionam a fazer uma 

reflexão de como estamos avaliando nosso aluno. (professora de turma). 

Para que possamos entender todo o processo, aproveito para chamar sua atenção para não sair do 

foco central: como você tem vivenciado a avaliação da aprendizagem na escola em que atua. As 

práticas classificatórias têm sido transformadas em práticas mais humanizadoras, mais dialógicas. 

(professora de turma) 

Durante o curso, portanto, foi perceptível a interação entre os cursistas nas discussões 

dos fóruns o que permitiu uma maior reflexão por parte de todos os alunos acerca das 

temáticas, oportunizando, dessa forma, a organização e a troca de ideias entre professores de 

turma e cursistas. Observamos ainda que, independentemente do tema proposto, com a 

contribuição de um mediador, é possível despertar interesses e curiosidades no grupo de 

discussão. Antes mesmo de propor temas para debate, o mediador precisa dar ênfase aos 

assuntos, chamando a atenção dos cursistas para a participação com entusiasmo, a qual 

tenderá a se tornar mais efetiva, de forma que os membros do grupo se sentirão estimulados a 

participar.  

 

6. À Guisa de Conclusão 

 

Com o presente artigo, pretende  investigar a função do fórum de discussão como um 

instrumento avaliativo no Ambiente Virtual de Aprendizagem, no curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu em Coordenação Pedagógica. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, por 

meio de estudo de caso. Para o desenvolvimento deste, foram analisadas as sínteses dos 

fóruns à luz das informações do projeto de avaliação do curso. 

Os resultados obtidos nesse estudo indicaram que o instrumento avaliativo em análise 

propicia a aprendizagem de forma colaborativa, interativa, dinâmica e democrática. 

Observamos também que a capacidade de síntese dos cursistas foi aprimorada com o decorrer 

das participações nos fóruns, além de evidenciarmos uma gradativa melhora na qualidade da 

participação dos alunos, tornando-se, concomitantemente, mais significativa. 

As conclusões que pudemos depreender demonstram que o fórum de discussão ou de 

estudos representa um instrumento importante no processo de avaliação, ao possibilitar ao 

professor e ao aluno a interação necessária ao aprendizado. Constitui-se numa metodologia 

que permite a ambos o enriquecimento do aprendizado, de forma a aprofundar 

conhecimentos. Contudo, o estudo não se encerra; ao contrário, deixa uma provocação para 

novas pesquisas e discussões sobre a mesma temática, sendo estas necessárias para que as 

limitações ainda existentes possam ser rompidas, de forma a serem proporcionadas maiores 

possibilidades de trabalho na modalidade de ensino a distância.  
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