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Resumo: Este artigo tem o intuito de apresentar a aplicação de uma ferramenta
computacional no processo de ensino-aprendizagem com o propósito de auxiliar a avaliação
formativa e proporcionar um melhor aprendizado ao aluno em cursos online. O
desenvolvimento desta ferramenta teve como base a teoria dos objetivos educaionais de
Bloom. O uso dessa ferramenta durante o curso online possibilita o gerenciamento, por parte
do professor, das interações armazenadas dos alunos com o ambiente virtual de
aprendizagem. O Moodle foi o ambiente virtual de aprendizagem utilizado nessa aplicação
por possuir código aberto (open source) e possibilitar o desenvolvimento e implantação de
módulos adicionais. A fim de validar esta proposta, será desenvolvido um estudo de caso cujo
objeto de pesquisa é um curso de extensão de Matemática Financeira usando HP-12c.
Palavras-chave: Educação a distância; Moodle; Avaliação formativa; Ensino-aprendizagem;
Tecnologia.
1. Introdução
Dib (1988) relata que a forma tradicional de ensino, também conhecida como ensino
formal, ainda é a mais aplicada em diversas instituições. Ela consiste, basicamente, de um
professor, de vários alunos e de uma instituição de ensino. Presentes em uma sala de aula, o
professor adota um papel ativo e passa o seu conhecimento para os alunos; cada aluno, por
sua vez, recebe essas informações de uma forma passiva. Em geral, uma das características do
ensino formal é seguir uma metodologia unidirecional (professor → aluno), impedindo que o
aluno tenha uma participação ativa e flexível. Uma outra forma de ensino, na qual se baseia
este trabalho, é o ensino não-formal. Ela segue uma metodologia bidirecional (professor ↔
aluno), não contígua, não presencial e abrange um processo de ensino chamado Educação a
Distância (EAD). Através desse processo pode-se perceber uma metodologia flexível capaz
de se adaptar às necessidades e aos interesses do aluno.
Quando Del Prette et al. (1998) comentam sobre a estruturação do conteúdo, dizem que
os contextos tradicionais de ensino situam o professor como transmissor e o aluno como um
receptor de quem se exige apenas atenção, silêncio e o cumprimento das tarefas. Assim, é
importante que seja focalizada principalmente a habilidade do professor em colocar também o
aluno como elaborador do conteúdo, o que implicaria habilidades adicionais de apoiar e
incentivar a participação do aluno, além de reduzir a quantidade e melhorar a qualidade das
ações do professor enquanto apresentador, ele próprio, dos conteúdos.
Souza (2003) complementa que o ensino deve estar de acordo com o nível de
desenvolvimento mental do estudante, buscando fazer com que o professor saiba identificar e
se adaptar aos diferentes níveis cognitivos de cada aprendiz.
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Como relatado por Barbosa e Rezende (2006), o aluno estudava por módulos
instrucionais que tinham a função de ensinar. Nesse modelo, a figura do professor era
praticamente inexistente, pois ele desempenhava apenas o papel de acompanhante do
processo de aprendizagem do aluno. A partir de 1980, novas concepções pedagógicas de
ensino e aprendizagem passam a influenciar projetos e programas na modalidade a distância.
A ênfase que era dada à transmissão de informação e ao cumprimento de objetivos foi
substituída pelo apoio à construção do conhecimento e aos processos reflexivos, aparecendo a
idéia de professor como aquele que dá apoio à construção do conhecimento. Existe aí uma
relação dialógica que centraliza o processo de ensino-aprendizagem no aluno, no qual o papel
do professor é de parceria, constituindo-se em estímulo para a aprendizagem e incentivo à
reflexão.
Segundo Barreto (2004), os professores deixam de ser os principais depositários do
conhecimento e passam a ser consultores metodológicos e animadores de grupos de trabalho.
Esta estratégia obriga a reformular os objetivos da educação, fazendo com que a escola rompa
com a sua forma histórica presente para fazer frente aos novos desafios.
Assim, conforme citado por Hamilton (2002), a aprendizagem tende a ocorrer mais por
iniciativa do estudante do que do professor.
Em suma, este trabalho foi definido com a intenção de aplicar recursos
tecnológicos/computacionais atrelados à avaliação formativa de forma a proporcionar
melhorias no aprendizado do aluno e auxiliar o processo de ensino-aprendizagem no curso de
extensão de Matemática Financeira usando HP-12c, oferecido na Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto.
Como bem destaca Tarouco (2004), o uso de recursos tecnológicos não deve ser feito
sem um conhecimento prévio do mesmo e esse conhecimento deve sempre estar atrelado aos
princípios teórico-metodológicos-pedagógicos claros e bem fundamentados.
Valente (2006) diz que a pedagogia por trás dessa abordagem é a de exploração
autodirigida ao invés da instrução explícita e direta. Os proponentes dessa filosofia de ensino
defendem a idéia de que a criança, por exemplo, aprende melhor quando é livre para descobrir
relações por ela mesma, ao invés de ser ensinada.
Segundo Aranha (2006), aprender passa a ser visto com um gesto de aquisição de
conteúdo e domínio de uma técnica de aprendizagem, cabendo ao emissor (professor) não
mais o papel de repetidor, mas de facilitador do saber.
A “liberdade” adquirida pelo aluno no ensino não-formal tem como objetivo fazer com
que o mesmo aprenda o conteúdo proposto de uma forma natural, respeitando, assim, seu
estilo cognitivo. Nesse caso, o aluno aprende a aprender, tornando-se mais independente em
relação ao professor e, conseqüentemente, atingindo aos objetivos de acordo com seu perfil.
Sobretudo, a essência dessa forma de ensino é possibilitar ao aluno adquirir os conhecimentos
da mesma forma com que se aprende andar de bicicleta ou dirigir um automóvel, isto é, de
forma natural.
1.2 Objetivos
O objetivo principal desta pesquisa é auxiliar o aprendizado do aluno através da
aplicação da avaliação formativa auxiliada pela tecnologia computacional no curso de
Matemática Financeira usando HP-12c.
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Dentro do caráter inovador desta proposta, acredita-se que através da avaliação
formativa seja possível corrigir as eventuais falhas dos alunos em tempo hábil, não bastando
informar ao aluno, apenas no final do curso, que todo o seu trabalho realizado não esteve
condizente com a proposta do curso em questão. Embora isso não seja praticado em muitos
dos cursos a distância, é importante dar um feedback para o aluno no momento em que o erro
foi cometido.
De acordo com Rosa e Maltempi (2006), a avaliação formativa é uma abordagem
educacional mais coerente, focando o processo – e não o produto – e visando aperfeiçoar - e
não julgar (medir) - o que está sendo aprendido.
Em suma, independentemente do número de alunos inscritos em qualquer curso, em
qualquer que seja o ambiente virtual de aprendizagem, a EAD deve oferecer recursos para que
cada aluno seja tratado de forma individualizada. Em linhas gerais, a EAD proporciona a
possibilidade de um ensino mais individualizado que se preocupa com a potencialidade de
cada indivíduo.
1.3 Justificativa
Muito se fala em EAD nos dias de hoje, e quando se toca nesse assunto, veementemente
se discute sobre essa forma de ensino quando disponibilizada de forma online, isto é, através
da internet. Embora muitas instituições de ensino visem apenas o lucro, acredita-se que a
preocupação em relação a efetividade do ensino deveria ser o foco principal.
Souto (2003) relata que os softwares educacionais comerciais normalmente exploram os
atrativos de um ambiente hipermídia (imagens, animações e áudio), mas acabam descuidando
dos aspectos relacionados às demandas psicopedagógicas, adequadas a cada perfil cognitivo
do aprendiz online, tanto na fase do planejamento e construção dos conteúdos pedagógicos,
quanto durante o processo de aprendizagem propriamente dito.
A proposta de se utilizar o Moodle (ambiente virtual de aprendizagem no qual são
disponibilizados cursos online) justifica-se pelo fato de ser um software open source, o qual
viabiliza o desenvolvimento de módulos adicionais que possibilitem a prática da avaliação
formativa. A escolha do curso de Matemática Financeira usando HP-12c se dá pelo fato de o
mesmo ser oferecido há alguns anos pela FEA-RP (Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da USP de Ribeirão Preto).
2. A importância da tecnologia na Educação
Bechara e Haguenauer (2007) dizem que o início da utilização do computador na
educação, mais especificamente no apoio ao processo de ensino-aprendizagem, trouxe à
discussão a questão da fundamentação pedagógica mais adequada a ser adotada na concepção
dos programas de EAD mediados pelas tecnologias de informação e comunicação.
Souto (2003) diz que o primeiro grande desafio para o sucesso da EAD mediado por
computador depende fundamentalmente da conscientização de professores e alunos em
relação aos seus papéis, ou seja, o professor assumindo o papel de mediador e estimulador do
processo de aprendizagem do aluno e o aluno assumindo o papel de agente ativo no seu
processo de aprendizado. O segundo grande desafio para o sucesso refere-se ao projeto e
implementação do ambiente computacional que irá facilitar a atuação dos principais agentes
que nele agem, ou seja, professor e aluno.
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Assim, o professor deve continuar existindo, agindo como um orientador, um facilitador
e um avaliador do processo de aprendizado. Ao assumir estes papéis, o professor certamente
terá sua carga de trabalho aumentada, o que justifica a necessidade de agentes tecnológicos
que o auxiliem nesta tarefa.
O presente estudo visa trabalhar a tecnologia de forma a auxiliar o professor a identificar
os alunos que eventualmente estão com o aproveitamento abaixo da média. Isso pode ser feito
através do desenvolvimento de relatórios, gráficos, etc. Os recursos tecnológicos
desenvolvidos possibilitam ao ambiente de aprendizagem fornecer um esteio ao professor
para que ele possa propiciar, a cada aluno, a construção do próprio conhecimento. Em
decorrência desse objetivo, torna-se possível a intervenção do professor no processo de
aprendizagem sempre que necessário, auxiliando o aluno nos pontos em que este encontrar as
dificuldades.
Os softwares de aprendizagem facilitam a integração da aprendizagem com a avaliação segundo Hamilton (2002), atribui-se à avaliação uma função antes formadora do que
somativa; ela é parte integrante do ensino, tornando os exames meros adjuntos do ensino. Na
teoria, os alunos acreditam estar conduzindo a própria aprendizagem.
Primo et al. (2004) dizem que a EAD beneficia muitas pessoas. Ela vem de muito longe
no tempo, atravessou séculos, modernizou-se e ganhou tecnologia. Evoluiu da carta para o email, do rádio ao pé do ouvido para a videoconferência. No entanto, até o momento, as
preocupações concentram-se em fazer com que ela se concretize usando a Internet.
A intenção deste trabalho é fazer com que a tecnologia implementada trate o erro
cometido pelo aluno em avaliações e exercícios. Esse erro deve ser considerado como um
elemento didático no aprendizado do mesmo. Entende-se que, para uma resposta errada
fornecida por um aluno, não se pode restringir a um simples comentário do tipo “você errou tente novamente”, ou a uma mera citação de qual teria sido a resposta mais apropriada, mas
sim redirecioná-lo à fonte do conhecimento para que ele, após um novo estudo, possa retornar
ao mesmo exercício e obter sucesso. Interrompendo o ciclo de aprendizado, entende-se que
seja possível colaborar com o aluno.
Bechara e Haguenauer (2007) afirmam que, com a maturidade atingida pela integração
em rede utilizando a Internet, os aspectos sociais da aprendizagem tornaram-se mais viáveis
de utilização em projetos educacionais envolvendo comunidades geograficamente
distribuídas. Essas novas oportunidades de interação podem justificar o atual interesse pela
utilização da abordagem social na EAD. Tais estudos lançam novos olhares sobre a questão
pedagógica e identificam conexões entre o estilo do aprendiz e a eficiência da estratégia
instrucional utilizada pelos programas educativos. Essa abordagem busca contribuir para uma
aprendizagem mais eficiente, levando em consideração as características individuais dos
aprendizes.
Em síntese, o uso da Internet tem favorecido significativas mudanças tecnológicas nos
mecanismos de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Assim, é possível perceber uma
dissociação na relação direta que até então persistia, no uso do computador com o processo de
ensino-aprendizagem individualizado para assumir uma nova conotação, visando à interação,
à comunicação e à cooperação em experiências de intercâmbio de informações, produção de
materiais de forma colaborativa e aprendizagem em grupo, ou seja, o contexto da área de
Informática na Educação tem se caracterizado atualmente pelo enfoque social. Contudo, a
massificação desenfreada do uso das tecnologias da informação e comunicação na educação
sem um fundamento teórico sólido é preocupante.
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Souza (2003) complementa essa idéia quando aborda duas questões desafiantes: (a)
saber adotar ou desenvolver aplicações computacionais que favoreçam um processo de
construção de conhecimento através de atividades efetivamente colaborativas e (b) ter em
mente que o ponto central deve ser sempre a educação e não o meio no qual ela está sendo
veiculada (por exemplo a tecnologia).
3. Referencial teórico
3.1 Avaliação formativa
O conceito de avaliação formativa foi escolhido para referenciar este trabalho por se
acreditar que ela seja a forma mais eficiente de se avaliar os alunos durante um curso. Nas
instituições brasileiras, um outro tipo de avaliação costuma ser aplicado - avaliação somativa.
Segundo Bloom et al.(1971), esse termo indica o tipo de avaliação utilizada no final do curso
para fins de atribuição de notas. Ela tem como característica principal o fato de que o
julgamento do aluno, do professor ou do programa seja feito em relação à eficiência da
aprendizagem, uma vez concluída. Conforme a avaliação formativa se processa durante o
estágio de formação, deve haver todo o empenho no sentido de utilizá-la no aperfeiçoamento
do processo, ou seja, cabe ao professor investigar os tipos de evidências mais úteis a esse
processo, procurar o melhor método de relatar e tratar essas evidências e encontrar formas de
reduzir os efeitos negativos associados à avaliação para que, numa próxima oportunidade, a
prática da avaliação formativa tenha, de certa forma, sofrido algum tipo de evolução.
Ferreira e Carvalho (2004) utilizam a expressão “avaliação formativa” para se referir a
todas as atividades empreendidas pelos professores e seus alunos que fornecem informação
usada como feedback para modificar as atividades de ensino e de aprendizagem. Segundo ele,
o trabalho do professor deve livrar os alunos da armadilha do baixo rendimento e desenvolver
hábitos necessários para todos os alunos se tornarem aprendizes para toda a vida.
O fato de o professor intervir no aprendizado do aluno demonstra que ele (o professor)
não age apenas como um simples observador, mas como um interveniente que desafia o
sujeito de pesquisa, questionando sua resposta. Um dos objetivos desse comportamento é
observar como a interferência de uma pessoa afeta o desempenho de outra, ou seja, é também
poder analisar a importância do meio cultural e das relações entre os indivíduos na formação
de um percurso de desenvolvimento do indivíduo.
De acordo com Rosa e Maltempi (2006), acredita-se que a formação do estudante será
reconhecida como centro dos processos de ensino e de aprendizagem no contexto
educacional, retirando da quantificação do saber o grande valor que a esse é atribuído. A
formação é dada a partir do reconhecimento das ações de aprendizagem que emitem, cada
qual, subsídios que contribuem para o processo de avaliação formativa. Dessa forma, cabe ao
professor promover a avaliação formativa de maneira que esta participe do processo cognitivo
estabelecido a partir das ações de aprendizagem, de forma a estabelecer um grau de satisfação
com os significados negociados durante a ação educativa.
Como esse tipo de avaliação deve ser aplicado durante o processo de formação, sugerese que o curso seja dividido em tópicos. Assim, a avaliação pode ser aplicada para cada
tópico, habilitando o aluno a passar, ou não, para a próxima etapa do curso, dependendo do
seu aproveitamento na etapa anterior. Bloom et al. (1971) ainda substanciam que cada tópico
deve ser aprendido durante um certo período e também que as especificações da avaliação
formativa é muito semelhante às especificações da avaliação somativa.
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Bloom et al. (1971) descrevem que a avaliação formativa deve incluir todos os
elementos importantes de um tópico, como se cada um fosse um curso. O autor relata ainda
outro tipo de análise dos testes de avaliação formativa: revelar aos alunos os erros que
cometeram. É sugerido que o registro de erros venha acompanhado de uma indicação
detalhada dos materiais de ensino (livros de texto, tutoriais, URLs, filmes, et cetera) que o
aluno deva consultar, a fim de corrigir os erros e aumentar o domínio sobre o tópico em
questão. É conveniente que essa indicação seja feita de forma bem específica, de preferência
indicando as páginas ou o capítulo de um livro, o site, determinados links, e assim por diante.
3.2 Teorias de aprendizagem
3.2.1 Teoria do aprendizado comportamental
Bechara e Haguenauer (2007) descrevem que a psicologia comportamental propõe a
utilização das “máquinas de ensinar” e dos “materiais programados”. Salientam que a própria
máquina não ensina; põe simplesmente o estudante em contato com a pessoa que preparou o
material que a máquina apresenta. Explica ainda que o êxito das máquinas depende do
material didático que nelas for usado. Além da construção ordenada do programa e da
utilização de técnicas como sugerir, dar a entender e apontar (todas elas derivadas da análise
do comportamento verbal), o método enfatiza o feedback imediato através do reforço ao aluno
para cada resposta correta.
3.2.2 Teoria do aprendizado cognitivo
Johnson e Aragon (2003) descrevem que essa teoria foca sobre os processos cognitivos
envolvidos na observação além do comportamento resultante, com a idéia de que os
indivíduos podem regular seus próprios comportamentos e reconhecer suas conseqüências.
Segundo Triantafillou et al.(2003), o estilo cognitivo geralmente é descrito como a
dimensão da personalidade, a qual influencia as atitudes, os valores e as interações sociais.
Ela refere à forma preferida que um indivíduo processa a informação.
Bechara e Haguenauer (2007) relatam que no universo das diferenças individuais, os
estilos cognitivos referem-se à maneira como o indivíduo recebe, processa e usa as
informações. São considerados como formas relativamente estáveis referentes às
características cognitivas de uma pessoa, que são influenciadas pela cultura. Caracterizam
tendências diferenciadas nas formas de aprender e relacionar os dados da realidade, e de
elaborar conclusões sobre eles.
Araujo et al. (2008) dizem que as atividades de ensino fundamentadas nos preceitos da
psicologia cognitiva consideram o conhecimento como sistema de tratamento da informação;
o processo de aprendizagem é um produto resultante do ambiente, das pessoas ou de fatores
externos a ela. Portanto, memória, percepção, aprendizagem, resolução de problemas,
raciocínio e compreensão, esquemas e arquiteturas mentais correspondem às capacidades
intelectuais humanas a serem observadas durante o processo de ensino-aprendizagem.
3.2.3 Teoria do aprendizado social
O conceito de aprendizagem, para Souza (2003), envolve sempre a pessoa que ensina, a
pessoa que aprende e a relação entre elas, ou seja, inclui a interdependência entre todos os
indivíduos envolvidos nesse processo.
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Souza (2003) ainda diz que o referencial social de educação leva em conta o
desenvolvimento das estruturas cognitivas do aluno na sua interação com os objetos e com os
outros, e também que esse desenvolvimento está relacionado com as oportunidades que o
meio cultural lhe oferece. Ressalta que essa teoria considera a aprendizagem como resultado
de uma atividade interativa. O professor pode ser visto como um membro mais amadurecido
deste grupo de aprendizagem que media o processo interativo. O enfoque central dado na
elaboração das diretrizes é a interatividade, visto sob três ângulos: (a) a interação aprendizaprendiz; (b) a interação mediador-aprendiz e (c) a interação aprendiz-ambiente.
Outro aspecto importante na teoria do aprendizado social é a aprendizagem colaborativa.
Souza (2003) defende que, quando utilizada entre os estudantes, o contexto social estimula a
comunicação verbal e proporciona motivação. Seu objetivo é promover o aprendizado
individual por meio do processo colaborativo entre os membros do grupo.
Souza (2003) ainda complementa que o professor “é o agente mediador do processo de
aprendizagem, propondo situações problemáticas aos alunos e ajudando-os a resolvê-las,
facilitando a negociação de significados em comum. Não apenas o professor ajuda todos os
alunos em determinadas situações, como também os alunos mais adiantados em um
determinado assunto ajudam os mais atrasados. Para que este processo se consolide, o diálogo
deve permear constantemente o trabalho de aprendizagem.”
3.2.4 Teoria do aprendizado construtivista
Souza (2003) diz que a abordagem construtivista “permite o uso de estratégias internas
para a construção do conhecimento, dá ao aluno a oportunidade de desenvolver melhor suas
habilidades cognitivas, extrapolar o conteúdo definido, buscar informações em outros
contextos, testar estratégias e descobrir de forma imprevista”. Enfatiza ainda que o foco do
aprendizado deve estar centrado no processo e não no produto do aprendizado – da mesma
forma que na avaliaçãoformativa. Verifica-se que esse sistema, conforme os módulos
desenvolvidos para esta proposta, apresenta um discurso de metodologia centrada no aluno
(apoiado pelo construtivismo), mas na prática do cotidiano, isso nem sempre é verificado.
Souza (2003) diz que o professor que adota a linha construtivista deve provocar uma
perturbação entre os aprendizes, para que eles, procurando o reequilíbrio, se reestruturem
cognitivamente e, dessa forma, aprendam. Pode-se dizer que o aprendizado ocorre quando a
capacidade de reestruturação do aprendiz consegue criar um novo equilíbrio. Assim, o
educador deve criar o ambiente favorável para que isto aconteça, buscando instigar o
desequilíbrio através de situações compatíveis com o nível de desenvolvimento de seus
aprendizes, evitando, assim, desequilíbrios que não conduzam ao equilíbrio predominante.
Souza (2003) ainda relata que cada indivíduo é sujeito da construção de seu próprio
conhecimento, um processo individual e particular só possível através da interação com o
ambiente e com outros sujeitos e da formação de uma consciência reflexiva sobre sua
aprendizagem.
Segundo Rosa e Maltempi (2006), a avaliação, sob uma perspectiva construcionista,
pode ser evidenciada como um aspecto da EAD que contribui para a construção do
conhecimento do aprendiz em determinado contexto. É tanto uma teoria de aprendizado
quanto uma estratégia para educação, que compartilha a idéia construtivista de que o
desenvolvimento cognitivo é um processo ativo de construção e reconstrução das estruturas
mentais, no qual o conhecimento não pode ser simplesmente transmitido do professor para o
aluno.
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De acordo com Rosa e Maltempi (2006), a troca de idéias com feedbacks constantes,
predominantemente, vincula-se ao processo avaliativo formativo, pois entende-se que ao se
inserir nesse processo de grande movimento de idéias, no qual há um grande número de
interações entre aluno/aluno e aluno/professor, o participante torna-se agente de construção do
seu próprio conhecimento e, dessa forma, não é o conhecimento que se deve avaliar, mas a
qualidade de suas manifestações.
4. Metodologia
A proposta de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem em cursos a distância na web
é suportada pelo desenvolvimento de módulos adicionais que integram o ambiente virtual de
aprendizagem Moodle.
Como resultado da pesquisa realizada em Dougiamas (2008), o ambiente Moodle, além
de ser um sistema de gerenciamento de cursos, é também um software free (grátis), open
source (código aberto, ou seja, possibilita que outros desenvolvedores contribuam com sua
implementação através de novas linhas de código) e projetado para o uso de princípios
pedagógicos com a finalidade de ajudar os educadores a criarem comunidades de aprendizado
online efetivas. A proposta foi implementada para a versão 1.8 e sua principal característica é
a proposta de aprendizado em colaboração.
A filosofia do Moodle, de acordo com Rice (2006), é dar suporte a um estilo de ensino
interativo chamado Social Constructionist Pedagogy (Pedagogia Construtivista Social). Essa
filosofia acredita que as pessoas aprendem melhor quando elas interagem com o material de
ensino, constroem materiais para terceiros e interagem com outros estudantes. A diferença
entre essa filosofia e o ensino tradicional é a mesma se forem comparadas leitura e discussão.
Tendo em vista o aumento da produtividade do trabalho executado pelo professor e
também a evolução do aprendizado do aluno, foram desenvolvidos módulos adicionais no
Moodle para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem em cursos disponibilizados
através da internet. Assim, o cerne deste projeto reside em disponibilizar recursos para que o
professor avalie cada aluno individualmente, diminuindo o tempo de feedback e,
conseqüentemente, melhorando a “qualidade” do ensino e da aprendizagem.
No curso em questão estão sendo utilizados quatro módulos: Fórum, Tarefa
(Assignment) Questionário (NPT) e Avaliação. Desses quatro, dois deles – Fórum e Tarefa
(Assignment) – já fazem parte do Moodle e foram simplesmente adicionados pelo professor. O
Módulo Fórum visa a discussão entre os participantes de forma colaborativa, os quais podem
postar mensagens de dúvidas ou qualquer forma de contribuição. O Módulo Tarefa
(Assignment) visa controlar o número de uploads de arquivos que o aluno envia ao professor.
Para cada arquivo enviado, o professor atribui uma nota de 0 a 10 e o sistema calcula,
automaticamente, a porcentagem de aproveitamento desse aluno em relação ao número de
arquivos enviados. Os outros dois módulos – Questionário (NPT) e Avaliação - foram
desenvolvidos. O Módulo Questionário – cujo nome era “NPT” – foi reaproveitado de um
outro sistema independente, sendo adequado e integrado no ambiente virtual de aprendizagem
Moodle. Tudo isso foi possível porque o Módulo Questionário já estava implementado com as
mesmas tecnologias utilizadas no Moodle (linguagem PHP e Sistema Gerenciador de Banco
de Dados MySQL). O Módulo Avaliação tem como intenção auxiliar o professor no processo
de avaliação dos alunos, já que nesse módulo é possível visualizar, através de gráficos, o
aproveitamento de cada aluno.
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No Módulo Questionário são contempladas quatro funcionalidades: duas delas (“Ver
resultados” e “Gráfico de evolução”) são visíveis tanto para o professor quanto para os alunos.
A diferença é que o aluno visualiza apenas seu respectivo resultado/gráfico, já o professor
visualiza os resultados/gráficos de todos os alunos do curso. Além dessas duas
funcionalidades o aluno visualiza ainda a “Fazer avaliação”. O professor tem como diferencial
as funcionalidades “Criar um novo questionário” e “Sugestões para erros dos alunos”.
A funcionalidade do professor “Criar um novo questionário” tem o objetivo de agrupar
várias questões, as quais são posteriormente disponibilizadas e respondidas pelos alunos do
curso.
Para cada questão é necessário definir o texto (a questão propriamente dita), a fórmula
correta que deverá ser utilizada pelo aluno na hora da resposta, o assunto em que essa questão
está relacionada, os caminhos que referenciam a teoria (para erros e acertos) e a faixa de
valores que cada variável contida na fórmula deverá receber quando a questão for impressa na
tela. O caminho pode referenciar uma página da web, um arquivo, etc. O fato de as variáveis
receberem uma faixa de valores possibilita que o aluno, ao responder o mesmo questionário
mais de uma vez, não se depare com questões repetidas.
Isso é possível pelo fato de o professor ter definido, na criação da questão, uma faixa de
valores para cada variável pertencente à fórmula.
Portanto, a cada tentativa de resposta por parte do aluno, o sistema dinamicamente altera
os valores das variáveis, fazendo com que o aluno não responda a mesma questão com os
mesmos valores de variáveis mais de uma vez.
A funcionalidade, ainda no ambiente do professor, tem o objetivo de possibilitar ao
professor cadastrar, para cada questão de cada questionário, uma sugestão – caso o aluno erre
a resposta – e uma mensagem – caso o aluno acerte a resposta.
Com o questionário criado pelo professor e as sugestões e mensagens inseridas, o aluno
tem a possibilidade de acessar a funcionalidade “Fazer avaliação”, na qual são listadas todas
as questões do questionário selecionado.
Após a digitação das respostas, o aluno as submete para correção. O sistema, então,
compara as respostas enviadas com as respostas corretas, ou seja, “joga” os valores das
variáveis do momento na fórmula definida pelo professor e compara os resultados com as
respostas do aluno. Nesse momento o aluno é redirecionado para outra janela e visualiza uma
tabela com as seguintes colunas: número da questão, resposta do aluno, resposta correta (em
vermelho se a resposta for diferente da resposta do aluno (resposta errada) e em verde se a
resposta for igual a do aluno (resposta correta)), assunto da questão com link para a teoria e
uma mensagem, podendo ser motivadora para o caso de erro ou de felicitação para o caso de
acerto. O aluno ainda visualiza a porcentagem de acertos para o questionário em questão.
Os links também são disponibilizados no caso de acerto do aluno para que o mesmo
possa consolidar seu conhecimento verificando questões teóricas sugeridas pelo professor.
Dessa forma, é possível obter o rendimento do aluno para cada resposta de cada questão. É
válido ressaltar que o sistema armazena a porcentagem de aproveitamento do aluno em cada
questionário, bem como a data em que essa interação ocorreu, a fim de, num momento
posterior, verificar a possível evolução do aluno durante o curso.
Essa possível evolução do aluno pode ser visualizada através da funcionalidade “Ver
resultados”, que mostra as datas em que foram respondidos os questionários, a nota em cada
um deles e também uma média aritmética geral. Na funcionalidade “Gráfico de evolução” é
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possível obter as mesmas informações visualizadas na funcionalidade “Ver resultados”,
porém, de modo gráfico.
O Módulo Avaliação, que tem como objetivo relatar ao professor o aproveitamento de
cada aluno referente aos três módulos supracitados (Fórum, Tarefa e Questionário). Através
do Módulo Avaliação, o professor tem condições de saber quais alunos estão com o
rendimento abaixo do esperado e, assim, interferir de forma positiva no aprendizado dos
mesmos.
O Módulo Avaliação é o mais importante de todos eles, pois tem o intuito de avaliar o
aluno durante o andamento do curso. Para este módulo foi criado um gráfico chamado
“termômetro de aprendizagem”, o qual tem a aparência de um termômetro cujo objetivo é
medir a “temperatura” do aluno no decorrer do curso. Essa temperatura refere-se ao
rendimento do mesmo nas atividades disponíveis no curso (Questionário, Tarefa e Fórum). É
válido ressaltar que o Módulo Fórum não foi citado acima por já existir no ambiente de
aprendizagem Moodle. Assim, ele foi simplesmente aproveitado e inserido no curso.
Em princípio, o termômetro de aprendizagem está relacionado: a) às respostas dos
alunos no Módulo Questionário, b) às mensagens postadas pelos alunos nos fóruns de
discussão e c) aos uploads efetuados pelo aluno no Módulo Tarefa (Assignment). Além disso,
existe um termômetro de aprendizagem geral, o qual integra o aproveitamento dos alunos nas
três atividades supracitadas.
É importante descrever que, para que o sistema construa dinamicamente o termômetro
de aprendizagem conforme as atividades desenvolvidas pelos alunos, é necessário que o
professor defina previamente os pesos para cada atividade (por exemplo 20% para as notas
dos arquivos enviados, 30% para os fóruns e 50% para o questionário) e também o critério de
avaliação, o qual deve ser definido com quatro faixas de porcentagens que, por sua vez,
devem representar os conceitos “Insuficiente”, “Regular”, “Bom” e “Excelente”.
Com essa estrutura previamente definida - pesos e critérios - o termômetro de
aprendizagem vai sendo construído dinamicamente, para cada aluno, de acordo com sua
interação com o curso.
Na verdade, existe um termômetro de aprendizagem para cada módulo e ainda um
termômetro de aprendizagem geral. Assim, o professor precisa definir os critérios de
avaliação para cada módulo. Em relação aos pesos, estes devem ser definidos apenas para o
termômetro de aprendizagem geral.
A figura abaixo mostra o termômetro de aprendizagem geral, levando em consideração
os pesos e os critérios de avaliação definidos pelo professor. Os pesos foram definidos da
seguinte forma: a) 20% para o Módulo Tarefa (Assignment); b) 20% para o Módulo Fórum e
c) 60% para o Módulo Questionário (NPT); o critério de avaliação foi definido como seguie:
a) “Insuficiente” de 0 a 10%; b) “Regular” de 11 a 20%; c) “Bom” de 21 a 30% e d)
“Excelente” de 31 a 100%. Repare que cada cor da coluna termômetro representa um critério
definido (vermelho para “Insuficiente”, laranja para “Regular”, amarelo para “Bom” e verde
para “Excelente”).
A fim de verificação, abaixo foram calculados os aproveitamentos dos alunos:
(80 * 0,2) + (30,77 * 0,6) + (100 * 0,2) = 54,46 (abrange o critério “Excelente”)
(20 * 0,2) + (0 * 0,6) + (80 * 0,2) = 20,00 (abrange o critério “Regular”)
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FIGURA 1 – Termômetro de aprendizagem

A partir das informações do termômetro acima, o professor é capaz de identificar os
alunos que estão precisando de ajuda e intervir no processo de aprendizado, ou simplesmente
elogiar os alunos cujo aproveitamento esteja na cor verde.
5. Considerações finais
É esperado que a arte da construção de avaliações formativas evolua a ponto de fazer
com que um determinado erro cometido pelo aluno em um teste específico possa ajudá-lo a
descobrir o que houve de errado na resposta da questão ou na aprendizagem de uma
determinada informação. Muito ainda resta a ser feito no sentido de se desenvolver testes
formativos que localizem os erros e dificuldades do aluno e também suas origens ou causas.
A aprendizagem é um processo que pode ser observado e avaliado na medida em que se
processa. A avaliação formativa pode ser utilizada para tornar o processo mais eficiente muito
antes da avaliação somativa. O reconhecimento das interações entre a avaliação formativa, o
ensino e a aprendizagem e a avaliação somativa, pode ser de grande valia no aperfeiçoamento
do ensino e da aprendizagem, antes que seja tarde demais.
Espera-se que essa ferramenta computacional colabore no desenvolvimento de um
método de ensino para cursos online e o modelo apresentado desempenhe um papel
importante no processo de ensino-aprendizagem e fomente o intercâmbio de idéias entre todos
os interessados.
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