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RESUMO 

 

 

Um dos problemas da educação a distância é a falta de comunicação e colaboração 

entre os alunos, o que é causado principalmente pela distância física entre eles. 

Pesquisas em educação mostram que a colaboração entre alunos, em que eles se 

ajudam no entendimento do conteúdo educacional, é uma das partes fundamentais 

do processo de aprendizagem. Ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, 

disponibilizam recursos como Fóruns e Chats para suporte a colaboração. Porém, tais 

recursos são insuficientes para motivar tal colaboração. Esse e outros fatores têm 

causado um grande índice de retenção e evasão nos cursos a distância, uma vez que 

os estudantes não conseguem se adaptar as características dessa modalidade de 

ensino. Este trabalho utiliza conceitos de avaliação mútua, integrados a elementos de 

gamificação, como forma de motivar a colaboração de estudantes em pequenos 

grupos de estudo. De fato, a literatura indica que processos colaborativos são mais 

eficientes em grupos compostos por 4 ou 5 estudantes. Uma das principais 

contribuições do trabalho é o desenvolvimento de um processo de avaliação mútua 

automático, o qual pode ser integrado ao processo de avaliação mútua feita pelos 

alunos, de modo que os resultados das avaliações sejam mais confiáveis. A validação 

da proposta foi feita com turmas do curso de Graduação em Computação da UFPB 

virtual. Os resultados mostram que, além de garantir uma maior segurança no 

processo de avaliação, também é possível verificar grandes discrepâncias nesse 

processo, assim como gerar diferentes formas de comparação entre o desempenho 

de alunos e grupos de alunos, considerando diferentes atributos propostos neste 

trabalho. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Avaliação Mútua, Gamification, Ensino a Distância. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

One of the main problems of the Distance Learning (DL) is the lack in communication 

and collaboration among students, which is mainly caused by the physical distance 

among them. Researches in education show that collaboration between students, 

where they assist each other in understanding the educational content, is one of the 

fundamental parts of the learning process. Virtual learning environments, such as 

Moodle, provide some resources such as Forums and Chats to support collaboration. 

However, such resources are not enough to motivate collaboration. This and other 

aspects are the main causes to the high number of retention and dropout of students 

in the DL courses, since they are not able to adapt themselves to the features of this 

type of learning modality. Our work uses concepts of mutual evaluation, integrated to 

gamification elements, as an alternative to motivate collaboration among students in 

small groups. In order, the literature indicates that collaborative processes are more 

efficient when applied to groups composed of 4 or 5 students. One of the main 

contributions of our work is to develop an automatic mutual evaluation process, which 

can be integrated to the mutual evaluation carried out by students, so that the final 

results are more reliable. The validation of this proposal was carried out with disciplines 

of the Informatics Graduation course of the Virtual UFPB. The results show that, apart 

to increase the reliability, our approach also enables the identification of biases along 

the mutual evaluation process and generates different ways to compare the 

performance of students and groups of students, considering different attributes 

proposed in this work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a sua criação, a Internet vem evoluindo a cada dia e hoje podemos 

afirmar que ela veio renovar e, muitas vezes, alterar por completo muitos paradigmas 

da sociedade. Podemos observar também esse fenômeno no surgimento de cursos 

que exigiam a participação presencial, mas que passaram a ser totalmente online. 

A existência de uma diversificada forma de se ofertar cursos online, associada 

à facilidade de acesso e à flexibilidade de horários, vem contribuir cada vez mais para 

a popularização dessa modalidade de ensino. Atualmente, encontramos cursos de 

curta duração, de longa duração, cursos técnicos, cursos de graduação e até de pós-

graduação que são oferecidos na modalidade a distância. 

Um dos problemas dessa nova tendência no ensino está em como melhorar a 

capacidade de aprender, sendo o aprendizado cada vez mais distante do professor. 

Os cursos de EaD trazem um novo tipo de estrutura, em termos de ferramentas e 

agentes (tutores a distância e presenciais), que auxilia nessa intermediação entre o 

professor, o conteúdo e o aluno. Então, o que podemos observar é que, nos cursos 

online, surgem novos personagens que intermediam o processo de aprendizagem, 

com a finalidade de auxiliar o professor. O surgimento desses novos recursos culmina 

na criação de um ambiente de socialização do conhecimento, fato esse proporcionado 

pelas discussões em grupos nas ferramentas e/ou atividades de cunho colaborativo. 

Para Brindley et al. (2009), os cursos online oferecem a oportunidade de um 

ambiente de aprendizagem social. Esse fato é verificado pela participação 

colaborativa dos professores, tutores e demais integrantes para com os alunos. Um 

fator importante para o autoaprendizado é a interação dos alunos, uma vez que essa 

interação ajuda no desenvolvimento de habilidades importantes tais como: 

pensamento crítico, autorreflexão e co-construção do conhecimento. Além de ajudar 

no desenvolvimento de habilidades sociais necessárias para a atividade profissional. 

A interação entre os alunos contribui ainda para a formação de grupos de 

estudo online, sendo esses uma alternativa para facilitar o processo de aprendizagem 
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dos alunos. De fato, o trabalho em equipe, por diversas vezes, soluciona problemas 

não detectados através de provas e exercícios. Segundo Blom et al. (2013), a 

capacidade de pausar uma palestra e discutir seu conteúdo com os seus pares cria 

oportunidades de aprendizagem. 

O nosso interesse, neste trabalho, é melhorar a participação dos alunos em 

ambientes de Ensino a Distância. Para isso, partindo de um grupo já formado, o 

objetivo é aplicar estratégias de avaliação mútua com a utilização de técnicas de 

‘gamification1’, de modo a motivar a discussão e colaboração entre os membros desse 

grupo. 

A avaliação mútua, nesta pesquisa, é definida como sendo um processo no 

qual os integrantes de um grupo, ao desenvolverem uma atividade em comum, 

possuam mecanismos para avaliar a si e os outros integrantes. Com o uso dessa 

estratégia, pretendemos solucionar o problema de dificuldades relacionadas à 

interação entre os alunos no Ensino a Distância. 

Entendemos que o foco deste trabalho é fortalecer a colaboração e, por esse 

motivo, os grupos já devem estar formados para a aplicação desta pesquisa. É de 

conhecimento que a heurística utilizada na formação de grupos pode influenciar os 

resultados do grupo e dos indivíduos participantes desse. Devido ao aumento 

significativo das possibilidades intrínsecas ao abordar o processo de formação de 

grupos, resolvemos deixá-lo fora deste estudo. 

Para atingir os objetivos desta pesquisa e construir o conhecimento científico, 

alguns procedimentos metodológicos foram aplicados. Iniciamos o nosso projeto com 

o estudo do Ambiente Virtual de Avaliação (AVA) utilizado pela UFPB Virtual e, em 

seguida, analisamos os dados coletados para se obter um panorama atual das 

principais dificuldades encontradas pelos alunos no decorrer do processo de 

aprendizagem. As conclusões deste estudo foram confrontadas com o conhecimento 

atual obtido através da revisão da literatura na área. 

Após a realização desses dois passos, realizamos a escolha de uma das 

disciplinas do curso de Licenciatura em Computação da UFPB modalidade a distância. 

Para avaliarmos e validarmos a nossa metodologia, coletamos as informações e 

                                            
1 Estamos seguindo a mesma definição adotada por Fadel et al. (2014, p. 100) na qual o termo 

‘gamification’ deve ser mantido originalmente na língua inglesa, uma vez que não existe tradução 

adequada para o português. 



15 

 

aplicamos a estratégia de avaliação mútua com o uso de técnicas de ‘gamification’ na 

disciplina escolhida. 

 

1.1 Motivação 

 

Com o aumento da oferta de cursos de graduação na modalidade a distância 

no Brasil, passamos a observar alguns problemas comuns dos cursos presencias nos 

cursos a distância, tais como altas taxas de evasão, demora na conclusão dos cursos 

etc. 

Segundo o último censo2 do ensino a distância, “as principais causas 

apontadas para a evasão foram: falta de tempo para o estudo e para participar do 

curso (23,4%), falta de adaptação à metodologia (18,3%) e aumento de trabalho 

(15%)”. O que podemos notar, com todos esses dados, é uma forte tendência ao 

aumento das taxas de evasão. Como alternativa para reverter esse quadro, buscamos 

uma forma de maximizar o estudo, mesmo em horários diversos, através da 

participação dos alunos em recursos e/ou atividades em grupo. 

De acordo com Daradoumis et al. (2013), existem hoje diversas plataformas de 

apoio ao ensino online, mas todas elas mantêm traços em comum. Em geral, os 

cursos são “compostos por palestras formatadas como vídeos curtos combinados com 

testes de formação, avaliação automatizada e/ou pares de autoavaliação, fóruns e 

pedidos de apoio entre pares online” (DARADOUMIS et al., 2013, p. 208). Dessa 

forma, conforme o autor, temos um padrão de como os cursos são estruturados. 

Em seu artigo sobre como definir, medir e melhorar a colaboração, Hwang e 

Karnofsky (2005) concluíram que a colaboração seria reforçada se os usuários 

tivessem ao seu dispor ferramentas mais intuitivas, fáceis de compreender e usar. Ao 

dispormos dessas ferramentas, temos como facilitar o processo de aprendizagem, 

através da participação e colaboração entre os próprios alunos e os instrutores. 

Dessa forma, entendemos que uma das alternativas de tentar melhorar o 

processo de aprendizagem nos cursos a distância, na modalidade online é propor um 

modelo que fomente a discussão em grupos, utilizando a estratégia de Avaliação 

Mútua associada ao uso de técnicas de ‘gamification’. Dentre as muitas técnicas 

                                            
2 Censo realizado no ano de 2013, com todos os cursos de EaD do Brasil. 



16 

 

disponíveis, resolvemos adotar o uso de scores e tags para pontuar e classificar os 

alunos e atribuir pontos extras como sistema de recompensa pela sua participação. 

Considerando o que foi exposto, esta proposta pretende desenvolver um novo 

modelo para se trabalhar com alunos em grupos pequenos dentro da plataforma 

Moodle. O propósito desse modelo é contribuir para as atividades colaborativas, de 

forma que a construção do conhecimento seja compartilhada entre os alunos na 

plataforma online. Sendo assim, entendemos que esse modelo poderá então 

contribuir para a diminuição das taxas de evasão e retenção nas disciplinas dos cursos 

de Ensino a Distância, uma vez que os alunos terão mais facilidades para assimilar 

conteúdos através da discussão colaborativa em pequenos grupos. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral apresentar um modelo de 

Avaliação Mútua que motive a participação dos alunos nas atividades a distância, de 

forma que eles colaborem uns com os outros e, consequentemente, melhorem os seus 

desempenhos em cursos nessa modalidade de ensino. Além de apresentar esse 

modelo de Avaliação Mútua, esta pesquisa traz consigo a incumbência de procurar 

meios de se evitar avaliações tendenciosas. Como mecanismo de controle, foi 

desenvolvido também o processo de avaliação mútua automático que valida e 

pondera as avaliações realizadas pelos alunos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingirmos o objetivo geral desta pesquisa, as seguintes atividades devem 

ser consideradas: 

 

 Revisar a literatura sobre Ensino a Distância, as técnicas de ‘gamification’ e a 

relação entre essas duas vertentes, com a finalidade de aplicá-las a este estudo; 

 Definir a metodologia de uso do processo de avaliação mútua aplicado em 

grupos a distância; 
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 Identificar e utilizar conceitos de gamificação que ajudem no fortalecimento do 

processo de aprendizagem a distância; 

 Definir um método de avaliação e validação da metodologia para análise do 

desempenho dos alunos ao utilizar a estratégia de avaliação mútua em pequenos 

grupos proposta neste estudo. 

 

1.3 Contribuição 

 

Com o intuito de melhorar a participação dos alunos nas atividades de ensino 

a distância, percebemos que esta pesquisa traz como principais contribuições: 

 

1. A escolha da estratégia de avaliação mútua a ser utilizada na hora de avaliar a 

participação dos alunos dentro de pequenos grupos; 

2. Definição de regras e rotinas para criação e análise do suporte à avaliação 

automatizada do aluno; 

3. Desenvolvimento de um método para avaliação e validação da metodologia 

para análise dos dados na disciplina escolhida. 

 

Acreditamos que o desenvolvimento do modelo proposto fomente a 

colaboração através da estratégia de Avaliação Mútua e que, a partir dele, 

conseguiremos meios para avaliar e validar a metodologia, além de contribuir para a 

atividade acadêmica através do desenvolvendo de conhecimento científico. 

Como consequência deste trabalho, apresentamos como maior contribuição 

um meio de diminuir a possibilidade de que os alunos avaliem e sejam avaliados de 

forma injusta. Este trabalho propõe que, mesmo que os grupos permaneçam os 

mesmos do início ao fim de cada disciplina, possa haver um cálculo à parte para 

validar a percepção dos alunos. 

Entendemos que o tema desta pesquisa é muito abrangente, por isso, neste 

trabalho, buscamos apresentar à comunidade científica algumas perspectivas 

inovadoras para estudo de atividades de ensino a distância com o uso de processos 

inteligentes como apoio a atividades dessa modalidade de ensino. 
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1.4 Organização do Trabalho 

 

Para o desenvolvimento da referida pesquisa, organizamos esta proposta em 

seis capítulos. No primeiro capítulo, tratamos da introdução e a problematização do 

tema. No capítulo seguinte, apresentamos a fundamentação teórica relacionada com 

os conceitos sobre Ensino a Distância, Avaliação Mútua e Gamificação no ensino a 

distância. 

O terceiro capítulo corresponde aos trabalhos relacionados, ou seja, discute 

sobre os trabalhos encontrados na literatura que estão em acordo com a presente 

pesquisa. Além disso, discorre acerca dos trabalhos que foram utilizados como base 

para formação desta proposta. Em seguida, o quarto capítulo aborda a metodologia, 

isto é, discute sobre os métodos que foram utilizados na análise deste estudo. 

O quinto capítulo se refere aos resultados desta pesquisa. Nesse momento, 

são abordados dois estudos de caso com a finalidade de validação da proposta 

metodológica deste estudo. Por fim, na última parte, são apresentadas as conclusões 

desta pesquisa assim como propostas de trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

De acordo com alguns estudiosos como Brindley et al. (2009) e Fardo (2013b), 

vivemos em uma época em que a informação é o maior ativo da sociedade. Como 

consequência disso, crescem as demandas de acesso e processamento da 

informação, sendo que essas demandas se tornam inviáveis para apenas um 

indivíduo conseguir realizar sozinho. 

Com o advento e popularização dos cursos a distância (online), consegue-se 

aproximar o conhecimento do aluno. No entanto, muitas vezes, ele não tem com quem 

debater sobre os assuntos com os quais competem ao meio acadêmico e a sua 

realidade social. A alternativa para solucionar essa questão é a utilização de 

processos para facilitar a colaboração sem esquecer de utilizar meios modernos de 

“medi-la”, haja vista que muitos saberes permeiam diversas áreas do conhecimento 

de forma que a informação obtida e processada, por diversas vezes, caracteriza-se 

por ser multi/interdisciplinar. 

Para Kop (2011), existem basicamente três desafios para uma aprendizagem 

colaborativa em cursos a distância. O primeiro desafio está relacionado ao estudo auto 

direcionado que depende de diversos fatores dos quais se destacam a motivação, a 

iniciativa e a confiança. Outros fatores estão relacionados ao controle sobre a 

atividade de aprendizagem ou a questões de linguagem e comunicação utilizadas nos 

processos de ensino e aprendizagem. O segundo desafio trata da presença. Nesse 

ponto, o autor explica o fato do aluno se sentir acompanhado socialmente pelo 

professor e pelo tutor. O terceiro ponto citado pelo autor mencionado aborda a questão 

na qual o aluno deve ter uma visão/leitura crítica e saber se autoavaliar e avaliar o seu 

par, principalmente em pequenos grupos de discussão. 

Segundo Borges et al. (2013), nas últimas décadas, estudos sobre o uso de 

elementos de jogos na educação têm sido intensificados nas mais diversas 

perspectivas, seja para facilitar o entendimento sobre um determinado tema 

considerado difícil de ser explicado meramente por palavras, ou para ajudar a 
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indivíduos portadores de necessidades especiais. Surge, nesse momento, o termo 

gamificação na educação. A origem do termo gamificação parte do inglês 

“gamifications” que, segundo Borges et al. (2013, p. 235), “significa a aplicação de 

elementos utilizados no desenvolvimento de jogos eletrônicos, tais como estética, 

mecânica e dinâmica, em outros contextos não relacionados a jogos”. 

Para Fardo (2013b), os elementos que guiam as interações entre os jogadores 

dos games na educação são: o conflito, a competição e a colaboração; sendo um 

“bom game” aquele que consegue “alternar entre essas três situações e obter o melhor 

proveito de cada uma delas”. Nesse momento, é que encontramos a relação entre o 

uso da estratégia de avaliação mútua e o uso de elementos de ‘gamification’ na 

colaboração. 

Tendo em vista a definição de colaboração apresentada por Kop (2011) como 

ação e efeito de colaborar, neste estudo, utilizamos a colaboração no sentido de 

compartilhar e debater ideias para se chegar a um objetivo comum que é a 

aprendizagem.  

Em continuidade a este capítulo, discutiremos, na próxima seção, sobre o 

processo de avaliação mútua e a maneira como ele é concebido e utilizado, além disso 

apresentaremos como são realizadas as suas principais métricas. Em seguida, 

abordaremos o uso de alguns elementos de ‘gamification’ no ensino a distância. Por 

fim, aplicaremos o uso do ‘gamification’ como uma estratégia pedagógica. 

 

2.1 Processo de Avaliação Mútua 

 

Com base no que fala Perrenoud (2000) sobre aspectos para o ensino e no 

entendimento aprofundado nesta pesquisa de que o termo “avaliação mútua” é mais 

robusto que o de “regulação mútua”, passaremos a adotar o primeiro no decorrer deste 

estudo. O termo “avaliação mútua” é mais robusto principalmente ao tratarmos da 

participação dos alunos que deverão desenvolver aptidões para realização de tarefas 

em grupos. 

Falar do Processo de Avaliação Mútua (PAM) não é muito fácil, uma vez que 

muitos trabalhos utilizam o tema, mas não descrevem diretamente como ele foi 

aplicado. Na literatura, temos alguns textos pedagógicos que citam a importância do 

processo de avaliação mútua, entre esses destacamos Perrenoud (2000). 
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Em seu livro intitulado 10 Novas Competências para se Ensinar, o autor afirma 

que uma dessas novas competências é justamente “envolver os alunos em suas 

aprendizagens e em seu trabalho” (PERRENOUD, 2000, p. 45). O trabalho de 

Perrenoud tem o objetivo de suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o 

saber, estimular o sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade 

de autoavaliação. Conforme Jorba e Sanmartí (2003), os seguintes elementos 

aparecem como essenciais no processo de avaliação mútua:  

 

“[...] A comunicação dos objetivos e a comprovação da representação que 
deles fazem os alunos; [...] O domínio, por parte do que aprende, das 
operações de antecipação e planejamento da ação; [...] A apropriação, por 
parte dos estudantes, dos critérios e instrumentos de avaliação dos 
professores.” (JORBA e SANMARTÍ, 2003, p. 27). 

 

Para Guijarro (2000), o processo de avaliação mútua analisa a forma como os 

indivíduos reciprocamente regulam a aprendizagem cognitiva de outros processos e 

envolvem-se em modos comuns de regulação cognitiva. Sob essa ótica, os alunos 

são convidados a avaliar a si mesmo e a outros no decorrer do processo de 

aprendizagem para que eles possam adquirir competências suficientes e dar 

prosseguimento no que almejam no decorrer de sua vida profissional. Ainda segundo 

Guijarro (2000), faz-se necessário que: 

 

[...] os alunos precisam participar do processo de avaliação para alcançar a 
auto-autonomia e auto-regulação do seu progresso de aprendizagem, 
portanto, é importante incluir auto-avaliação e de avaliação mútua entre os 
alunos e conversar com eles sobre suas dificuldades e potencialidades. 
(GUIJARRO, 2000, p. 49). 

 

Na concepção de Shiba e Sugawara (2014, p. 425), "a percepção de avaliação 

mútua do trabalho é mais fácil e mais precisa quando é limitada aos membros do 

mesmo grupo porque os membros do grupo têm testemunhado as atividades dos 

outros alunos desse grupo”. Isso nos leva a concluir que o trabalho em grupos, que 

se autorregulam (avaliam), tende a produzir melhores resultados, como também cada 

elemento do grupo tende a melhorar no cumprimento das suas atividades. 

Conforme os autores mencionados no parágrafo anterior, a avaliação mútua 

ajuda na percepção do papel do aluno, na compreensão de quais são as suas 

obrigações e no que deve ou não ser feito para aquisição do conhecimento na sua 

condição de indivíduo. 
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Segundo Guijarro (2000), a avaliação mútua é construída para a utilização de 

papéis em colaboração entre os participantes de grupos. De acordo com o autor, a 

avaliação mútua contribui ainda para o modo como as perguntas são feitas e 

respondidas, a forma como o conteúdo é clarificado e resumido e a maneira como a 

aprendizagem é monitorada para a exatidão. 

Dentro do grupo, a avaliação mútua atua de forma a fazer com que o 

participante se autoavalie e, consequentemente, obtenha, com maior rapidez, 

respostas para as suas dúvidas e questionamentos. 

Dessa forma, o processamento das informações e o acompanhamento do 

estudo é mais fiel a cada grupo, obedecendo às particularidades e resolvendo 

problemas como a demora para obter o feedback dos demais participantes. Sob essas 

condições, entendemos que “o conjunto grupo monitora a sua compreensão em curso 

em um processo onde os alunos mutuamente regulam a sua aprendizagem conjunta” 

(GUIJARRO, 2000, p. 43). 

De acordo com Shiba e Sugawara (2014), devemos ter cuidado ao utilizar o 

processo de avaliação mútua, haja vista que alguns alunos podem avaliar de forma 

desonesta, aumentando ou diminuindo a avaliação do seu parceiro. 

Para diminuir a possibilidade de que os alunos avaliem e sejam avaliados de 

forma desonesta, este trabalho propõe que, mesmo que os grupos permaneçam os 

mesmos do início ao fim de cada disciplina, possa haver um cálculo à parte para 

validar a percepção dos alunos. Esse cálculo à parte será realizado pelo que 

denominamos de Processo de Avaliação Mútua Automático (PAMA) que será 

detalhado nos próximos capítulos. 

Shiba e Sugawara (2014) propõem, em seu estudo, validar o processo de 

avaliação mútua através de uma rede de confiança. Com base nessa concepção, este 

estudo pode também validar a confiança das avaliações prestadas pelos participantes 

dos grupos colaborativos, a partir do processo de avaliação mútua automático, 

utilizando dados coletados do banco de dados e posteriormente calculados nos 

mesmos moldes da avaliação mútua. 
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2.1.1 Métrica Convencional para a Avaliação Mútua 

 

Na pesquisa desenvolvida por Shiba e Sugawara (2014), assume-se que o 

resultado do Processo de Avaliação Mútua do grupo baseia-se apenas sobre o 

resultado desse, pois, segundo os autores, “é difícil diferenciar as contribuições 

individuais em todos os grupos”. Por esse motivo, os autores utilizaram a seguinte 

métrica convencional para a avaliação mútua: 

 

∀𝑖 ∈  𝐺𝐾 , 𝑐𝑖 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑( ∑ 𝑜(𝐺𝑖
𝑘)/𝐿

1≤𝑘≤𝐿

) 

Figura 2.1 – Métrica convencional para a avaliação mútua. 
Fonte: Shiba e Sugawara (2014, p. 3). 

 

De acordo com a fórmula exposta na Figura 2.1, obtém-se uma métrica 

convencional para o cálculo das avaliações em que round é a função de 

arredondamento e 𝑜(𝐺𝑖
𝑘) é a avaliação dos resultados do grupo na k-éssima vez. 

Foi a partir dessa fórmula que os autores desenvolveram a sua pesquisa para 

métricas de redes de confiança. Nesta pesquisa, fizemos uma adaptação dessa 

fórmula para mensurar o conceito de cada participante dentro do grupo de 

colaboração cujo processo de avaliação mútua foi aplicado. 

A adaptação dessa fórmula deve-se ao fato de que, nesta pesquisa, podemos 

obter uma avaliação individual, ao invés da avaliação de cada participante ser a 

mesma do grupo, como propõe Shiba e Sugawara (2014). 

Esses autores afirmam também que a avaliação é por grupo e, por isso, os 

grupos devem ser alterados para criar uma rede de confiança. A adaptação da fórmula 

apresentada propicia que um grupo permaneça por todo o semestre, sem a 

necessidade de alteração. 

O fato de termos como base uma métrica convencional para a avaliação mútua 

não significa que tal métrica não seja eficaz, logo, a partir do seu desmembramento, 

podemos analisar fatores individuais e/ou coletivos. 
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2.1.2 Métricas para a Avaliação em Pares 

 

Além da métrica abordada na seção anterior, encontramos, na pesquisa 

desenvolvida por Glynos et al (2008), uma métrica diferente da qual foi aplicada para 

medir a Avaliação da Confiança baseada em Ambientes de colaboração entre pares 

(peer-to-peer). Apesar da pesquisa desenvolvida por Glynos et al (2008) não estar 

ligada à educação, parte dos conceitos descritos pelo autor foram aplicados nesta 

pesquisa. 

Para realizar o cálculo da confiança (trust), Glynos et al (2008) utilizou o valor 

de confiança T retornado por uma função que foi definida como “calculateTrust”. Essa 

função obedece a média ponderada das avaliações recolhidas. 

 

𝑇 =  
𝑠𝑢𝑚𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡

𝑠𝑢𝑚𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠
=  

∑ 𝑤𝑗𝑣𝑗
|𝑉𝑖,𝑠|

𝑗=1

∑ 𝑤𝑗
|𝑉𝑖,𝑠|

𝑗=1

 

Figura 2.2 – Métrica para a avaliação em pares. 
Fonte: Glynos et al (2008, p.4). 

 

Essa aplicação é válida se os seguintes critérios forem observados: 

 

𝑖 ∈ 𝐼, 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑣𝑗 ∈  𝑉𝑖,𝑠,   𝑟𝑗, 𝑎𝑗 , 𝑣𝑗 ∈ (0,1), 𝑇 ∈ (0,1) 

 

A partir da Figura 2.2, temos a presunção do cálculo da avaliação em pares 

que foi adaptada para se adequar ao uso no Ensino a Distância. Nessa fórmula, os 

autores entendem que uma confiança T pode ser calculada se for possível obter a 

razão entre o somatório das avaliações da confiança dos participantes e o somatório 

do tamanho das avaliações. 𝑉𝑖,𝑠 representa o conjunto de avaliações recolhidas para 

participante de i que oferece o serviço s, sendo esse cálculo realizado par a par. 

 

2.2 ‘Gamification’ no Ensino a Distância 

 

Fardo (2013b), ao adotar o termo ensino em detrimento do termo educação, 

explica a possibilidade de utilizarmos o ‘gamification’ como uma estratégia 

pedagógica. Dentro dessa concepção, compreendemos que o processo de ensino é 
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uma atividade contínua em que devemos levar em consideração o conhecimento 

prévio do aluno ao pensar em quais técnicas de ‘gamification’ podemos utilizar. Essa 

é uma consideração importante principalmente quando tratamos do ensino a 

distância. 

Convém ressaltar que, apesar de ser amplamente difundido no ensino, o 

‘gamification’ não obterá sempre os mesmos resultados. A razão para isso é que, a 

cada início de um semestre letivo, deve-se rever os objetivos almejados e traçar novas 

temáticas a fim de deixar a estratégia do ‘gamification’ mais condizente com o seu 

público alvo. 

Ao tratarmos do tema de ‘gamification’ aplicado à educação, devemos lembrar 

que Borges et al., (2013, p. 240), após a realização de um mapeamento sistemático 

sobre o tema, conseguiu identificar sete objetivos principais. Dentre eles destacam-

se: “[...propor desafios que dão propósito/contexto a aprendizagem...], [...maximizar o 

aprendizado de um determinado conteúdo...], [...oferecer mecanismos de socialização 

e aprendizagem em grupo...]”. Esses objetivos elencados pelo autor norteiam o 

desenvolvimento deste estudo ao tratar de ‘gamification’ no ensino a distância. 

No ensino a distância, o termo ‘gamification’ deve ser tratado como um meio 

de incentivar o aluno a autoaprender pois, segundo Todor e Pitica (2013), ao comparar 

o seu desempenho pessoal com os dos demais colegas, o aluno “vai encontrar mais 

razões para não ficar para trás”, uma vez que a sua “...reputação nas redes sociais é 

afetada pelo sistema de recompensa pública” (TODOR e PITICA 2013, p. 428). 

Em contraposição a esse pensamento, identificamos alguns estudos como os 

de Hakulinen e Auvinen (2014), os quais apontam que a comparação do desempenho 

pessoal do aluno com os dos demais colegas não suscita o desejo de continuar a 

melhorar o seu desempenho. 

O fato relatado por Todor e Pitica (2013) é importante para este estudo, uma 

vez que consideramos a participação do aluno como sendo crucial para melhorar o 

desempenho dele e dos demais colegas em um ambiente de avaliação virtual de 

cunho colaborativo. Além disso, entendemos que o sistema de recompensas é 

oferecido ao aluno como um elemento desafiador e incentivador para que ele 

complete as atividades propostas nos cursos. 

Sabe-se que, por apenas pontuar e oferecer recompensas, a maioria dos 

alunos tendem a participar do processo proposto nesta pesquisa, principalmente como 
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forma de ajudar a melhorar o seu rendimento escolar. Para aqueles cujo rendimento 

já é alto, podemos entender que é o caráter de desafio que os motiva a participar. 

Nesse sentido, entendemos, neste trabalho, que o sistema de recompensa funciona, 

na maioria dos casos, como uma forma de ajudar os alunos que estão dispersos e, 

muitas vezes, desanimados a voltarem a participar e a se engajarem nas atividades 

do AVA. 

Ao falar de ‘Gamification’ ligado à educação, encontramos muitos trabalhos que 

discorrem sobre o tema. Para facilitar o entendimento sobre o assunto, elaboramos a 

Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Uso dos elementos de ‘Gamification’ em alguns textos. 

Textos Principais Elementos Abordados 

Todor e Pitica (2013). The Gamification of 
the Study of Electronics in Dedicated e–
Learning Platforms 

Uso de ‘avatares’ e elementos de eletrônica 
para engajar os alunos a participar das 
atividades e cumprir com os pré-requisitos 
solicitados. 

Ohno et al. (2013). A Discussion on 

Introducing Half-Anonymity and 
Gamification to Improve Students’ 
Motivation and Engagement in Classroom 
Lectures 

Uso de ‘quizzes’ online para incentivar os 
alunos a participar dos conteúdos 
respondendo a questões e compartilhando 
opiniões sobre os assuntos da aula. 

Akpolat e Slany (2014). Enhancing 
Software Engineering Student Team 
Engagement in a High-Intensity Extreme 
Programming Course using Gamification 

Uso da estratégia de divisão de grupos em 
que cada integrante assume um papel como 
personagem, atuando como se fosse aquele 
personagem, com suas atividades diárias e 
funções dentro do jogo. 

Dunwell et al. (2012). Guiding Intuitive 

Learning in Serious Games: An 
Achievement Based Approach to 
Externalized Feedback and Assessment 

Uso do elemento do feedback imediato e da 
externalização do processo de avaliação para 
fornecer aos alunos uma experiência 
dinâmica sobre os seus conhecimentos 
adquiridos. 

Simões et al. (2013). A social gamification 

framework for a K-6 learning platform 

Propõe a criação de um framework, em que 
fica claro como devemos trabalhar os 
elementos do ‘gamification’ na forma de uma 
dinâmica adequada a cada faixa de idade. 
Usa entre outros elementos: Recompensa, 
Concorrência e Altruísmo 

Fonte: O autor. 

 

De acordo com a referida tabela, podemos perceber que os elementos do 

‘Gamification’ são variados e podem ser aplicados nas mais diversas formas. Em 

todos os casos, observamos traços comuns como a definição de objetivos e de um 
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sistema de recompensas, fatores esses considerados fundamentais para um melhor 

engajamento dos alunos. 

Nas plataformas EaD, já encontramos algumas características em comum 

entre jogos online como, por exemplo, o uso de uma identidade virtual chamada de 

perfil. Esse perfil “proporciona a liberdade para que os indivíduos experimentem 

diferentes identidades dentro do ambiente de aprendizagem” (FARDOa, 2013, p.55). 

Além dessa característica, destaca-se também o feedback, como um elemento 

comum aos jogos online e as plataformas de ensino a distância, consequentemente, 

entendemos, neste estudo, que o feedback possui características próprias e cruciais 

para a educação. 

Quanto aos tipos de feedback, admitimos que existem “muitas teorias sobre os 

tipos ideais de feedback e suas classificações são variadas” (FLORES, 2009, p. 5), 

sendo importante para este trabalho citar o feedback positivo e o corretivo. Neste 

estudo, compreendemos o feedback como uma dimensão voltada para o ensino a 

distância cuja importância é essencial para a manutenção da participação do aluno no 

ambiente virtual de avaliação. A partir disso, entendemos que “o tempo de resposta e 

a qualidade do feedback do professor são outros dois aspectos motivacionais para o 

aluno que espera um retorno no outro lado da máquina” (FLORES, 2009, p. 3). 

Concluímos que, assim como nas escolas de ensino presencial, o feedback 

que o professor/tutor apresenta no ensino a distância não ocorre imediatamente, pois 

isso só acontece após decorrer um certo tempo. Esse “tempo” é o que o professor 

leva para receber, avaliar e divulgar as notas para alunos. Em contraposição a essa 

demora, o feedback que os jogos online proporcionam são imediatos, conforme cita 

Fardo (2013a): 

 

[...] nos games os jogadores são sempre capazes de visualizar o efeito de 
suas ações em tempo real. Nas escolas normalmente acontece o inverso e 
os alunos só conseguem visualizar seus resultados depois de certo tempo, 
muito maior do que aquele que estão acostumados nos games. (FARDO, 
2013a, p. 6). 

 

Nesse contexto de dimensionalidade do feedback, chegamos à conclusão de 

que existem dois tipos de feedback: 
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a) Instantâneo: é fornecido pelos elementos de ‘gamification’, sendo uma 

resposta instantânea, clara e direta, conforme Fardo (2013b, p. 44) 

expõe como “uma marca fundamental dos games”; 

b) Online: é fornecido pelo retorno dado pelo professor ou tutor do curso, 

após o envio de questionamentos, de atividades etc. pelos alunos. Essa 

resposta em geral ocorre após um certo tempo. 

 

Nesse contexto, o uso do feedback instantâneo com o feedback online oferece 

um método “gratificante, transparente de cada estudante ter a oportunidade de 

monitorar o seu progresso e dos colegas” (TODOR e PITICA, 2013, p. 429). Para 

Fardo (2013b), ao tratarmos de ensino a distância, o feedback é considerado um dos 

maiores incentivos aos alunos. 

Dessa forma, ao utilizarmos os elementos do ‘gamification’ no Ensino a 

Distância, estamos corroborando para o aperfeiçoamento do ensino, fornecendo 

elementos que facilitam o entendimento dos conteúdos para os entes envolvidos no 

processo contínuo de aprendizagem. 

 

2.3 ‘Gamification’ Como Uma Estratégia Pedagógica 

 

Na literatura, encontramos muitos trabalhos que tratam do tema do 

‘Gamification’ aplicado à educação e ao ensino a distância, principalmente como uma 

estratégia pedagógica. As percepções sobre a leitura de alguns desses trabalhos são 

abordadas no decorrer desta seção. 

Em Borges et al. (2013), encontramos um mapeamento sistemático sobre as 

obras que tratam do tema ‘Gamification’, no qual o autor relaciona os trabalhos de 

acordo com a base de dados de procura. Em seguida, o autor relacionou essas obras 

mapeadas de acordo com a faixa de idade em que foram aplicados os elementos do 

‘Gamification’. Após essa relação, os trabalhos sistematizados foram separados pelo 

autor em categorias que identificavam os principais elementos adotados nos trabalhos 

que foram sistematizados. 

Fardo (2013b) realizou um trabalho metodológico acerca do ‘Gamification’, no 

qual relacionou os processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos por 

pensadores da área da educação com os elementos do ‘Gamification’. Esse trabalho 
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desenvolvido pelo autor em questão é uma dissertação interdisciplinar que aproxima, 

cada vez mais, as tendências educacionais dos elementos contemporâneos. 

Na Figura 2.3, encontramos uma matriz de gamificação de uso clássico para 

identificar o posicionamento dos elementos de ‘Gamification’ abordados pelo autor. A 

principal contribuição de Fardo (2013b) é o desenvolvimento de um framework que 

relaciona os processos de ensino e aprendizagem com os elementos do 

‘Gamification’, definindo qual a melhor estratégia a ser adotada de acordo com a 

atividade e contexto. 

 

 

Figura 2.3 – Matriz de Gamificação. 
Fonte: Fardo (2013b, p.67). 

 

Em Arnold (2014), encontramos um trabalho em que fica evidente o 

fortalecimento do uso dos elementos do ‘Gamification’ em diversos setores da 

sociedade contemporânea como, por exemplo, no marketing. Contudo, segundo o 

autor, a maior contribuição do ‘Gamification’ é, sem dúvida, a sua aplicação na 

educação. Entendemos, portanto, que tal estratégia pode ser utilizada principalmente 

nos cursos superiores que exigem dos alunos o fortalecimento do pensamento crítico. 
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Figura 2.4 – Aplicação dos elementos do ‘Gamification’ na Educação. 

Fonte: Arnold (2014, p.2). 

 

Na Figura 2.4, extraída da pesquisa desenvolvida por Arnold (2014), 

percebemos como os elementos do ‘Gamification’ podem atuar na educação e como 

eles estão interligados com a educação. Compreendemos então que o jogo pode e 

deve ajudar a entender como hoje funciona a sociedade, de tal forma que cada 

indivíduo pode ser representado no game e suas características repassadas ao 

personagem, de certo modo, dando visibilidade a virtudes e possíveis desvios de 

conduta. 

O ponto forte do trabalho de Arnold (2014) é a relação dos elementos dos jogos 

com características pessoais das atividades sociais que cada indivíduo pode 

desenvolver. O autor cita ainda que cada indivíduo pode ser: Social, Empreendedor, 

Explorador e o que ele chama de “Killers”, expressão utilizada pelo autor para 

denominar pessoas que gostam de causar drama nas outras. 
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Ainda em Arnold (2014), encontramos uma outra tendência que pode ser 

abordada em trabalhos futuros. Essa tendência trata da criação de um sistema de 

reconhecimento que permite aos estudantes acumular documentação de suas 

habilidades, conquistas, qualidades e interesses, utilizando os elementos do 

‘Gamification’ em cursos a distância. 

No trabalho de Domínguez et al. (2013), temos a apresentação de um estudo 

de caso em que foram aplicados os elementos do ‘Gamification’ dentro de uma 

plataforma de ensino a distância.  

A principal contribuição do referido trabalho é elencar as três áreas de atuação 

do ‘Gamification’ no ensino a distância: área cognitiva, área emocional e área social. 

Nessa última área, o autor chega a utilizar medalhas e troféus como elemento 

divulgador, sinalizando o nível do aluno a realizar uma determinada operação na 

plataforma de ensino a distância. 

 

 

Figura 2.5 – Realizações especiais representadas como medalhas. 
Fonte: Domínguez et al (2013, p.384). 

 

Na Figura 2.5, encontramos uma amostra de algumas realizações especiais 

que alunos do ensino a distância podem atuar. Essas ações são representadas por 

medalhas que identificam e/ou classificam os participantes de acordo com o seu nível. 

Essa personificação do uso de medalhas ajuda o participante do jogo, assim como do 

ensino a distância, a se auto classificar e a permanecer em constante prontidão, 

buscando chegar a determinado nível. 

Vale salientar que o uso de medalhas pode ser diverso. Sua aplicação varia 

desde a utilização de apenas uma medalha, que é alterada de acordo com o nível que 

o participante adquire, até o acúmulo de diversas medalhas com as mais variadas 

funções. 
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2.4 Considerações Finais 

 

Este capítulo tratou do Processo de Avaliação Mútua e da sua aplicação nos 

dias atuais, assim como das teorias envolvidas que se aproximam desse processo, 

como é o caso da avaliação em pares. Para fundamentar a metodologia deste 

trabalho, abordamos, neste capítulo, conceitos relacionados a métricas de avaliação 

mútua e de avaliação em pares. 

Ainda, neste capítulo, tratamos também dos conceitos de gamificação e a sua 

aplicação na educação e no ensino a distância. Entendemos assim como é vantajoso 

a sua aplicação na educação, apesar de termos visto que a gamificação pode estar 

em diversos setores da sociedade. 

Através do uso do processo de avaliação mútua, verificamos que podemos 

favorecer a colaboração no ensino a distância e assim fortalecer essa modalidade de 

ensino, disseminando o conhecimento. Ao introduzirmos conceitos de gamificação no 

processo de avaliação mútua, entendemos que esses conceitos fortalecem o 

processo e ajudam a diminuir a evasão dos alunos. 

No próximo capítulo, abordaremos os trabalhos correlacionados ao tema deste 

estudo, observando as suas características próprias, os fatores relacionados com esta 

pesquisa e os que se distanciam. 
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3 TRABALHOS CORRELATOS 

 

 

Nesta seção, buscamos discorrer sobre as pesquisas desenvolvidas no grupo 

de estudos ao longo desta pesquisa e também discutir acerca de alguns trabalhos 

correlatos referentes ao tema deste estudo. Esses trabalhos são pertinentes a este 

estudo, porque dão rumo a novas tendências no que se refere ao uso de processos 

inteligentes como suporte ao ensino virtual. 

No que diz respeito às pesquisas do grupo de estudos, contamos com mais 

dois alunos de mestrado. Além deste trabalho, há a pesquisa de Felipe Oliveira3 na 

qual é estudado o processo de formação de grupos, abordando estratégias de 

homogeneidade/heterogeneidade para criar grupos no ambiente de avaliação virtual. 

São utilizadas, na pesquisa mencionada, métricas particulares para avaliação de 

como esses grupos devem ser formados a partir de uma pré-seleção do 

professor/tutor da disciplina. 

A outra pesquisa do grupo de estudos é da aluna Edviges Lima4. A referida 

pesquisa tem por objetivo investigar como diversos elementos do ensino a distância 

podem ser utilizados no fortalecimento e desenvolvimento de atividades em grupo 

com alunos que estão separados fisicamente. 

Na mesma perspectiva dessas pesquisas, no que se refere a colaboração em 

grupos, neste estudo, abordamos o uso do processo de avaliação mútua em conjunto 

com elementos de gamificação. Essa abordagem pode ser utilizada dentro dos grupos 

formados com a finalidade de fomentar a discussão e se chegar a um nível melhor de 

entendimento dos conteúdos na sala de aula. 

                                            
3 Mestrando em Informática pelo Programa de Pós-Graduação em Informática, da Universidade Federal 

da Paraíba. 

4 Mestranda em Informática pelo Programa de Pós-Graduação em Informática, da Universidade Federal 

da Paraíba. 
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Convém ressaltar que as pesquisas mencionadas, incluindo este estudo, 

possuem uma relação de dependência no sentido de que, para o desenvolvimento 

desta pesquisa e do estudo de Edviges Lima, é preciso a criação de grupos de forma 

automática desenvolvido no estudo de Felipe Oliveira. Essa dependência ocorre por 

que somente com os grupos formados podemos aplicar as técnicas abordadas neste 

trabalho. 

Mesmo existindo essa dependência, esta pesquisa pode utilizar grupos criados 

manualmente pelos professores das disciplinas. Apesar deste estudo estar inserido 

em um projeto maior (grupo de pesquisa), a revisão da literatura voltou-se apenas 

para trabalhos que tratam principalmente da avaliação mútua e ‘gamification’ 

aplicados a Educação e Ensino a Distância que é o objetivo desta pesquisa. A seguir, 

discutiremos sobre alguns dos trabalhos mais relevantes para o tema deste estudo. 

 

3.1 Avaliação Mútua e o uso de Redes de Confiança 

 

Na literatura recente, encontramos apenas a pesquisa de Shiba e Sugawara 

(2014) que utilizou o processo de Avaliação Mútua em grupos para verificar o 

andamento do aprendizado e auxiliar no processo de avaliação do curso. Foi no 

estudo desenvolvido por esses autores que observamos diversos elementos 

propostos nesta pesquisa. Por exemplo, o uso de grupos pequenos para o 

desenvolvimento de atividades extensas (e.g., desenvolvimento de um projeto para 

uma disciplina) e o processo de avaliação mútua em que, de acordo com os autores, 

cada participante do grupo sabe elencar o que os outros participantes conseguiram 

desenvolver. 

 

3.1.1 Validando o Processo de Avaliação Mútua 

 

A maior contribuição do estudo de Shiba e Sugawara (2014) é o 

desenvolvimento da pesquisa com base em redes de confiança para validar o 

processo de avaliação mútua, haja vista que, segundo os autores, alguns alunos 

podem agir de má fé ao avaliar o companheiro, atribuindo-lhe pontos para mais ou 

para menos. 
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Segundo Shiba e Sugawara (2014), para termos a certeza de que os alunos 

estão se avaliando e que as avaliações realizadas são pertinentes e próximas de um 

nível aceitável, deve-se saber o quão confiável elas são. Em outros termos, devemos 

atribuir pontos ao avaliador que mais próximo chegar da avaliação correta e lhe retirar 

pontos se a avaliação não for adequada. 

Ainda, conforme os autores, a única forma de poder criar esse sistema de 

atribuição de pontos é através do uso de redes de confiança. Shiba e Sugawara (2014) 

utilizam o conceito de redes de confiança, que é predominante nas redes de 

ciberespaço, aplicado em ambientes de colaboração para auxiliar no processo de 

avaliação mútua. Os autores deixam claro que introduziram um método de feedback 

e reavaliação com base nos resultados das redes de confiança, sendo essas geradas 

a partir das avaliações mútuas apresentadas pelos alunos. 

Outro aspecto abordado na pesquisa de Shiba e Sugawara (2014) é a questão 

dos grupos. Conforme esses autores, para criar redes de confiança, os grupos são 

alterados a cada intervalo, com a finalidade de colocar um indivíduo sempre em 

contato com diferentes personagens. De acordo com os autores, essas redes de 

confiança estão sempre sendo revistas e estendidas após cada sessão de avaliação 

mútua e, portanto, tornam-se mais precisas de semana a semana. Dessa forma, pode-

se medir e comparar em outro ambiente se a avaliação feita por aquele indivíduo é 

livre ou se existe má-fé. 

Portanto, o foco do trabalho de Shiba e Sugawara (2014) é validar a avaliação 

mútua através do uso de redes de confiança. Entendemos que o grande diferencial 

desta pesquisa para a realizada por Shiba e Sugawara (2014) é a aplicação do 

Processo de Avaliação Mútua e do Processo de Avaliação Mútua Automático, com o 

uso de elementos de ‘gamification’, para melhorar a colaboração entre os alunos. 

 

3.2 A Avaliação em Pares 

 

Pelo fato de não termos encontrado pesquisas relevantes que trabalham com 

a avaliação mútua, resolvemos colocar, nesta seção, uma síntese das que utilizaram 

a avaliação em pares no ensino a distância. 

Primeiramente, devemos fazer uma distinção entre avaliação mútua e 

avaliação em pares. No primeiro capítulo deste trabalho, adotamos que a avaliação 
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mútua é a avaliação que ocorre dentro de um grupo cujos indivíduos se autoavaliam 

e avaliam os demais integrantes ao participarem de uma atividade em comum. 

Entendemos que, na avaliação em pares, pode ocorrer ou não a autoavaliação, mas 

a relação de avaliação é de um para um, ou seja, não há um grupo debatendo ideias. 

 

3.2.1 Qualificação da avaliação em pares 

 

Na literatura atual, ao procurarmos sobre a qualificação da avaliação em pares, 

encontramos como principal fonte de pesquisa o trabalho desenvolvido por Aguilar 

(2011). Trata-se de uma pesquisa metodológica em que foi aplicado o uso da 

avaliação em pares como forma de se avaliar os alunos. Segundo a autora, ao mesmo 

tempo que a avaliação em par acontece, ocorrerá também a difusão do conhecimento 

entre os pares. 

A autora cita a importância dos ambientes virtuais de avaliação, haja vista que 

esses oferecem aos professores “um conjunto de ferramentas que reforçam a 

atividade do professor”, associado ao fato de que, nessas plataformas virtuais, é 

possível aplicar métodos que favoreçam a avaliação em pares. 

Em consonância com a autora citada, este trabalho foi desenvolvido no 

ambiente virtual de avaliação que teve como base a plataforma Moodle. Segundo 

Aguilar (2011), a escolha deve-se ao fato de que o Moodle é uma plataforma aberta 

que possui sua utilização mais generalizada e consensual. 

A partir da leitura do trabalho desenvolvido pela autora, concluímos que a 

avaliação em pares é uma forma de reforçar o processo de colaboração no ambiente 

virtual de avaliação, apesar desse aspecto não ser citado de forma explícita no seu 

estudo. A autora mencionada cita que para utilizar a avaliação em pares deve-se 

analisar a dimensão da atividade que se deseja trabalhar com os alunos, tendo em 

vista que a resolução de um problema matemático não é a melhor atividade para uma 

avaliação em pares. 

Ainda segundo a autora referida, a melhor escolha, nesse processo de 

avaliação, é utilizar-se de atividades que envolvam problemas complexos para a 

realização de avaliação em pares. Como justificativa a autora argumenta que essas 

atividades “propiciam aos alunos um processo de tomada de decisões”. Aguilar (2011) 
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afirma que, na realização desse processo de avaliação, a cada tomada de decisão os 

alunos devem possuir argumentos para a escolha da mesma. 

Com base nas concepções da referida autora, percebemos que a avaliação em 

pares é “um circuito em que o aluno aprende com seus erros, assimila os critérios de 

correção e ainda pode qualificar os seus companheiros” (AGUILAR, 2011, p.2). Na 

pesquisa desenvolvida pela autora, foram enumerados os 09 (nove) passos que 

direcionam a elaboração de um diagrama de fluxo para que a avaliação em pares 

ocorra em ambientes virtuais de avaliação. São eles: 

 

 Enunciado do trabalho; 

 Criação da atividade; 

 Ensaios com exemplos de trabalho; 

 Entrega do trabalho; 

 Qualificação da entrega da atividade pelo professor; 

 Correção entre os pares; 

 Autocorreção; 

 Qualificação obtida como corretor; 

 Qualificação final da tarefa. 

 

Encontramos em Aguilar (2011) a mesma preocupação de Shiba e Sugawara 

(2014) em verificar se a avaliação proporcionada pelo aluno ao seu par foi realizada 

de maneira idônea, ou seja, livre de fraudes. Segundo Aguilar (2011), podemos 

suspeitar que os alunos possam se “proteger” ou penalizar em demasiado seus pares, 

em virtude de motivos alheios a disciplina e/ou atividade que está em processo de 

avaliação. 

Ao comparar a validação da avaliação em pares desenvolvida por Aguilar 

(2011) e o processo de avaliação mútua abordado neste trabalho, encontramos, como 

diferencial, o fato no qual esta pesquisa procura, através do PAMA, diminuir de forma 

automática a existência de avaliações fraudulentas. Já na pesquisa desenvolvida pela 

autora, pressupõe-se que é a “classificação de corretor” que vai definir a relevância 

da avaliação prestada pelos alunos aos seus pares. 
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3.2.2 Mensurando a performance crítica dos alunos 

 

Outra pesquisa que também possui certa afinidade com este trabalho foi a 

desenvolvida por Wigal (2007). Nesse estudo, encontramos a definição de uma nova 

perspectiva para a avaliação em pares com a possibilidade de utilizá-la para mensurar 

a performance crítica dos alunos. 

De acordo com Wigal (2007), um dos objetivos de proporcionar a avaliação em 

pares aos alunos é dar a eles oportunidades para exercitar o pensamento crítico. Para 

isso, deve-se definir mecanismos que, no processo envolvido na avaliação em pares, 

sejam desenvolvidas habilidades, conforme explicadas por Perrenoud (2000). 

Segundo o autor, deve-se desenvolver em especial a capacidade de formar uma 

solução imparcial e a capacidade de identificar pressupostos e questioná-los. 

A pesquisa desenvolvida por Wigal (2007) foi aplicada aos alunos durante a 

apresentação oral de projetos de modelagem de software. Para a realização da 

pesquisa, a autora elencou 7 competências que devem ser observadas pelos pares a 

fim de realizar a avaliação. A autora enumerou as seguintes competências: 

 

 Organização; 

 Linguagem; 

 Material; 

 Forma de apresentação; 

 Voz; 

 Material de apresentação; 

 Tempo de apresentação. 

 

As competências elencadas por Wigal (2007) são muito subjetivas. No entanto, 

para facilitar a realização da avaliação, a autora definiu critérios a serem observados 

pelos pares no momento da avaliação. Somente através desses critérios pré-

estabelecidos a avaliação pode ser mensurada. 

A escala de avaliação utilizada por Wigal (2007) para mensurar as 

competências está definida em 5 (cinco) pontos conforme as informações a seguir: 1- 

inaceitável, 2- pobre; 3- média; 4- acima da média; 5- excelente. Ao utilizar uma escala 
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de avaliação em cinco níveis, a pesquisa desenvolvida por Wigal (2007) se assemelha 

com este trabalho. 

Entendemos que a definição de critérios para avaliação em pares é importante 

para nortear os participantes no momento de avaliação dos pares ou em um processo 

de avaliação mútua. Como diferencial entre a pesquisa desenvolvida por Wigal (2007) 

e este trabalho, podemos identificar que as competências elencadas são diferentes, 

considerando-se que a autora trabalha com o Ensino Presencial e esta pesquisa com 

o Ensino a Distância. 

 

3.3 Outros Trabalhos Relacionados 

 

Na literatura, encontramos diversos trabalhos acadêmicos referentes ao uso do 

‘Gamification’. O mesmo fato não ocorreu ao procurarmos sobre o uso do processo 

de avaliação mútua. Muitos trabalhos citam apenas que utilizaram ou pretendiam 

utilizar a avaliação mútua. Dessa forma, resolvemos abordar, nesta seção, alguns dos 

trabalhos relacionados a esses dois temas que contribuíram de alguma forma no 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Um desses estudos relacionados ao tema deste trabalho é o de Guijarro (2000) 

que nos aponta as dificuldades encontradas para termos uma educação inclusiva. A 

autora relata os enfrentamentos que todos os professores nos mais diversos níveis da 

educação encontram para manter e melhorar o ensino. Como solução a autora cita 12 

passos para melhorar essa situação. Entre eles está o uso de procedimentos flexíveis 

e critérios de avaliação e promoção que se referem ao uso da avaliação mútua. 

Outro trabalho encontrado nessa perspectiva é o de Liu et al. (2004) que 

realizou uma pesquisa para saber quais os reais efeitos dos cursos a distância sobre 

o desempenho dos alunos. Esse estudo faz uma comparação entre desempenho dos 

que concluíram uma graduação ou pós-graduação com os que estão ingressando no 

mesmo curso. Ao verificar as notas finais, Liu et al. (2004) percebeu que 5% delas 

eram decorrentes do processo de avaliação mútua. 

Um outro trabalho relevante é o de Hakulinen e Auvinen (2014) que, seguindo 

a proposta de análise dos resultados do desempenho de alunos egressos 

confrontados com os alunos novatos, realizaram uma pesquisa para saber se alunos 

com diferentes orientações e metas são afetados pela utilização do sistema de 
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recompensas do tipo medalha. Os autores chegaram à conclusão que alunos de alto 

desempenho que possuem metas bem definidas são menos afetados por esse 

sistema de recompensa. 

Ainda encontramos, dentre os estudos pesquisados, o livro organizado por 

Fadel et al. (2014) intitulado “Gamificação na Educação”. Nesse livro, encontramos 

diversos artigos reunidos com um propósito de analisar o uso da gamificação no 

ensino. Do livro mencionado, destacamos três trabalhos: 1- Aprendizagem na EaD, 2- 

Mundo Digital e ‘Gamification’; 3- Gamificação e objetos de aprendizagem e 

Gamificação de redes sociais voltadas para educação. Por considerarmos que cada 

trabalho apresenta contribuições para a esta discussão, faremos uma rápida síntese 

sobre cada um deles. 

No primeiro trabalho de autoria de Marinilse Netto, percebemos que existe uma 

tênue relação entre os elementos do Ensino a Distância e o uso do ‘Gamification’ para 

intensificar os processos de educação. A autora relata algumas características 

comuns entre o mundo digital e a educação, fornecendo elementos de como “ensinar 

a aprender” no mundo digital. Além disso, a autora sintetiza em uma única tabela os 

conceitos, os termos, a definição de variáveis e o uso do ‘Gamification’ na educação 

a distância. 

No segundo trabalho, de autoria de Marcia Maria Alves e Oscar Teixeira, é 

realizado um estudo exploratório com o intuito de verificar quais elementos podem ser 

inseridos no projeto dos objetos de aprendizagem para torná-los gamificados5. Dentre 

os elementos verificados, destacamos trabalhar a cooperação em equipes e grupos 

para resolver problemas, mesmo estando em locais e tempos diferentes. 

No último trabalho destacado, de autoria de Luís H. Lindner e Viviane H. Kuntz, 

encontramos uma novíssima tendência do ‘Gamification’ na educação que trata do 

uso de redes sociais gamificadas como um recurso a mais no ensino. Nesse caso, 

essas redes podem trabalhar com o Ensino Presencial e/ou o Ensino a Distância. A 

maior contribuição desse trabalho é a tabulação dos elementos de jogos em redes 

sociais e seus impactos educacionais. 

 

                                            
5 Deixamos a palavra gamificados por não encontrar na língua padrão um termo que melhor se adeque 

ao que os autores desejavam abordar. 
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3.4 Considerações Finais 

 

Este capítulo apresentou uma síntese de trabalhos relacionados com o 

Processo de Avaliação Mútua, Avaliação em pares e Gamification e a sua relação com 

a pesquisa desenvolvida neste trabalho. A busca e análise dos trabalhos relatados 

demonstra que encontramos uma substancial quantidade de estudos que tratam do 

tema ‘gamification’. No entanto, o mesmo fato não ocorreu com o processo de 

avaliação mútua cujas pesquisas são mais difíceis de serem realizadas e postas em 

prática. 

Para preencher essa lacuna, resolvemos procurar, na literatura, trabalhos 

relacionados à avaliação em pares (peer-to-peer). Ao analisarmos esses trabalhos, 

encontramos algumas semelhanças com o Processo de Avaliação Mútua que é tema 

desta pesquisa. 

Ao discorremos um pouco sobre os trabalhos correlacionados, identificamos 

características referentes ao tema abordado. No entanto, a maior diferença desta 

pesquisa para as relatadas é a adoção de um sistema de validação do processo de 

avaliação mútua de forma automática que leva em consideração as mesmas métricas 

da realizada pelos participantes. 

Concluímos que, diante da revisão da literatura exposta, ainda há um vasto 

campo a ser tratado pelo processo de avaliação mútua, de modo que esse processo 

se consolide como uma estratégia de fortificar o ensino de forma transparente e 

atrativa, principalmente no que diz respeito à modalidade de ensino a distância. 

Destacamos que a adoção de conceitos de gamificação serve para corroborar 

o processo de avaliação mútua, haja vista que tais conceitos podem ser aplicados em 

diversos setores da sociedade, principalmente no ensino a distância. 

No próximo capítulo, discutiremos os procedimentos metodológicos abordados 

nesta pesquisa, com a finalidade de transmitir ao leitor os passos seguidos para 

análise dos dados apresentados nos estudos de casos. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos abordados 

neste trabalho e a forma como desenvolvemos a pesquisa. A primeira seção, deste 

capítulo, trata da definição da formação dos grupos participantes do PAM e do PAMA. 

Na segunda seção, abordamos a definição das competências que são o foco da 

avaliação mútua. Ainda, neste capítulo, na terceira seção, tratamos da aplicação dos 

elementos do ‘gamification’ na presente pesquisa e, para finalizar, apresentamos um 

esboço do gráfico proposto para a utilização do PAM. 

 

4.1  Definição da Formação de Grupos 

 

A proposta deste estudo é desenvolver um mecanismo para o fortalecimento 

da colaboração nas disciplinas ministradas nos cursos a distância. Para realizar esse 

propósito, partimos da ideia de que pequenos grupos de 4 ou 5 componentes foram 

formados e, em seguida, utilizamos a estratégia de avaliação/regulamentação mútua 

associada a elementos de ‘Gamification’. 

Dentro da regulamentação mútua, abordamos duas possibilidades na formação 

do grupo: um que possui liderança e outro em que não existe a figura do líder. Na 

primeira opção, ao utilizarmos a figura de um líder, entendemos que o participante 

líder deve possuir características de um líder nato. Tal possibilidade só existirá se no 

processo de formação dos grupos sejam verificados pré-requisitos para a escolha de 

um líder. 

Ao utilizarmos um líder, entendemos que esse deve chamar para si a 

responsabilidade de condução dos debates e da realização das atividades propostas 

em grupo. Por esse motivo, o processo de avaliação mútua aborda a avaliação em 

grupos de forma distinta para as duas modalidades de grupo, porque definimos, neste 

estudo, que o grupo com a figura do líder é maior, devido à sua introdução no processo 

de avaliação e isso altera a maneira como os participantes são avaliados. 
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Um fator importante, ao introduzirmos a figura de um líder, é saber se o 

desempenho do grupo é favorecido ou não, se há conflitos com a definição de um 

líder e quais as suas vantagens e desvantagens no uso. 

Convém salientar que a escolha desse líder é feita no momento da formação 

dos grupos e não com os grupos formados. Para a estratégia de grupos com liderança 

e sem liderança, adotamos, no primeiro caso, um grupo composto por 5 integrantes. 

No segundo caso, como não existe a figura do líder, o grupo é composto por 4 

integrantes. 

Nas subseções seguintes, explicaremos como pode ser a abordagem do 

processo de avaliação mútua. Na primeira subseção, apresentaremos os grupos sem 

o líder e como se dá a autoavaliação e a avaliação dos demais integrantes. Na 

segunda, abordaremos os grupos com a figura do líder e as consequências da sua 

inclusão no processo avaliativo. 

 

4.1.1 Grupos sem liderança 

 

No grupo sem o líder, o processo de avaliação mútua é composto por duas 

notas: a primeira corresponde ao processo de se autoavaliar, já a segunda se refere 

à média das avaliações recebidas por cada aluno. Como podemos observar na Figura 

4.1 que corresponde ao modelo proposto. 

 

 
Figura 4.1 – Estratégia do processo de avaliação mútua sem liderança. 

Fonte: O autor. 

 

Partimos do pressuposto de que cada integrante do grupo deve se avaliar e 

avaliar os outros integrantes nas competências elencadas, gerando assim uma rede 

com um conjunto de avaliações para cada participante em cada competência. 
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4.1.2 Grupos com liderança 

 

No grupo que possui um líder, temos duas formas de avaliação. A primeira é 

realizada pelo líder que se autoavalia e recebe avaliação dos demais participantes. A 

segunda é a avaliação dos alunos integrantes do grupo com liderança em que cada 

aluno se autoavalia e é avaliado pelo líder, formalizando um processo de avaliação 

mútua em pares. Na Figura 4.2, podemos observar o diagrama UML que corresponde 

ao modelo de avaliação proposto. 

 

 
Figura 4.2 – Estratégia do processo de avaliação mútua com liderança. 

Fonte: O autor. 

 

Nessa ilustração, podemos entender como é realizado o processo de avaliação 

mútua em grupos utilizando um líder. No outro modelo proposto, em que o grupo não 

possui um líder, o arranjo do diagrama UML é diferente, pois não existe um elemento 

central. 

Nos dois modelos UML, a seguinte analogia foi utilizada: cada aluno é um ator; 

cada ator possui uma relação oculta nos modelos apresentados que corresponde à 

ação de se autoavaliar; cada relação apresentada corresponde ao processo mútuo de 

ser avaliado e de avaliar. 

Conforme podemos observar, a introdução da figura do líder já traz consigo 

inúmeras possibilidades que vão desde a escolha da figura desse líder até o fato de 

que esse irá desempenhar efetivamente o papel de liderança. Além disso, temos que 

levar em consideração a questão da aceitação desse líder pelos demais integrantes 
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do grupo, uma vez que esses aspectos são diversos e subjetivos. Por essa razão, não 

são tratados nesta pesquisa. 

Para adotarmos todas as possibilidades descritas nessa abordagem de grupos 

com e sem liderança, seria necessário um tempo maior para a realização deste 

estudo. Devido a isso, tomamos então a decisão de abordar, nos resultados desta 

pesquisa, apenas os grupos sem a figura de um líder, deixando assim a análise do 

Processo de Avaliação Mútua com grupos que possuem liderança para trabalhos 

futuros. 

 

4.2  Definição das Competências Avaliadas 

 

Um dos requisitos para que o processo de avaliação mútua ocorra de forma 

satisfatória é a definição do que deve ser avaliado de fato nesse processo. Sendo 

assim, após a realização da revisão literária e da análise prévia do que se deseja com 

o ensino a distância, definimos as cinco competências que são abordadas no decorrer 

do processo citado. São as seguintes: 

 

a) Participação na sala de aula: nesse caso, definimos como 

competência o quão assíduo o aluno é e se ele acessa regularmente a 

sala de aula, visualizando as atividades e participando do curso; 

b) Participação nos fóruns e chats: definimos como uma competência o 

quão participativo é o aluno nos grupos de discussão, fóruns e chats que 

são utilizados como ferramentas de fomento a discussão; 

c) Contribuição efetiva: acreditamos que essa é uma das mais 

importantes e mais difíceis competências a serem verificadas. Nessa 

competência, é verificado o quanto o aluno contribuiu para o 

desenvolvimento do curso, através das discussões nos fóruns e envio 

de perguntas; 

d) Envio das atividades: nessa competência, avaliamos quanto o aluno é 

responsável e se ele enviou as atividades obrigatórias e/ou opcionais; 

e) Nota obtida nas atividades: se o aluno enviou as atividades, buscamos 

saber se ele as enviou apenas para cumprir suas obrigações ou se ele 

efetivamente realizou as atividades. 
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A definição dessas cinco competências é crucial para a realização do processo 

proposto. Com a realização dessa etapa, objetivamos trazer para o Ensino a Distância 

mecanismos de avaliação em grupos que fortaleçam a colaboração.  

Em continuidade a esse processo de definição de competências, 

apresentaremos, nas subseções seguintes, a escala que adotamos para a avaliação 

e a ponderação utilizada. 

 

4.2.1 Escala adotada 

 

Para podermos chegar ao processo de avaliação mútua, definimos que, em 

cada uma dessas competências, a avaliação deve obedecer uma escala de 1 a 5 

pontos, definida conforme a Tabela 4.1 a seguir: 

 

Tabela 4.1 – Escala de avaliação de cada competência. 

Escala Conceito 

1 Péssimo 

2 Ruim 

3 Razoável 

4 Bom 

5 Muito Bom 
Fonte: O autor. 

 

Na Tabela 4.1, relacionamos os conceitos de avaliação de desempenho de 

acordo com a escala proposta para o modelo de avaliação mútua desta pesquisa. 

Nesse processo, cada aluno se autoavalia e é avaliado, de acordo com a proposta do 

grupo. Através da leitura do referencial teórico desta pesquisa, entendemos que os 

participantes do PAM devem realizar, ao final da conclusão de uma atividade ou de 

um curso, a avaliação proposta nesse processo. 

A composição do conceito do aluno em cada competência foi calculada em 

duas vertentes: a primeira foi automaticamente calculada a partir do sistema proposto 

(PAMA), que detalharemos em outro momento, já o cálculo da segunda vertente foi 

realizado a partir da avaliação prestada pelos alunos. Nesse caso, a composição 

depende da forma cujo o grupo foi formado. Nesse momento, tratamos do grupo que 

possui um líder. 
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Para os grupos com liderança, definimos que o conceito dos alunos, com 

exceção do líder, é calculado a partir da média. Essa média é composta por duas 

notas: a primeira é obtida através da autoavaliação que cada aluno faz de si e a 

segunda corresponde à nota dada pelo líder do grupo. A seguir, na Figura 4.3, 

podemos observar como definimos o cálculo do conceito dos alunos no processo de 

avaliação mútua com a utilização de liderança. 

 

�̅�𝐶𝑍 =  
𝑁𝐿𝐶𝑍 +  𝑁𝐴𝐴𝐶𝑍

2
 

Figura 4.3 – Conceito para alunos integrantes de grupos com liderança. 
Fonte: O autor. 

 

Para os grupos sem liderança e para o líder do grupo, o conceito deve ser 

obtido através de uma média ponderada em que 50% do peso corresponde a nota da 

autoavaliação que cada aluno faz de si, já os outros 50% do peso da nota devem ser 

obtidos a partir da média das notas que o aluno recebeu dos demais colegas. A Figura 

4.4 demonstra como foi estabelecido o cálculo da nota para cada conceito dos alunos 

que receberam mais de uma avaliação no processo proposto. 

 

�̅�𝐶𝑍 =  𝑁𝐴𝐴𝐶𝑍 ∗ 0,5 +  
1

𝑁
∑ 𝑓𝐶𝑍(𝑖)

𝑛

𝑖=1

∗ 0,5 

Figura 4.4 – Conceito para alunos que recebem mais de uma avaliação. 
Fonte: O autor. 

 

Em seguida, apresentamos a descrição de cada um dos elementos constantes 

nas duas fórmulas utilizadas: 

 

 �̅�𝑪𝒁: corresponde à média obtida na competência z; 

 𝐍𝐋𝐂𝐙: corresponde à nota dada pelo líder ao aluno na competência z; 

 𝐍𝐀𝐀𝐂𝐙: corresponde à autoavaliação realizada pelo aluno na 

competência z; 

 
𝟏

𝐍
∑ 𝐟𝐂𝐙(𝐢)𝐧

𝐢=𝟏 : corresponde ao cálculo da média aritmética de n conceitos 

recebidos pelo aluno na competência z. 

 

De acordo com o sistema proposto, o processo de avaliação mútua define a 

pontuação do aluno para cada competência avaliada, sendo essa pontuação 
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confrontada com a pontuação que o sistema calcula internamente. Dessa forma, há 

um confronto entre as avaliações realizadas pelos alunos que chamamos de PAM e a 

avaliação calculada pelo PAMA. 

Esse cálculo automático obedece aos mesmos critérios das competências 

elencadas, porém o grande diferencial corresponde à forma como o cálculo é realizado 

a partir da percepção da escala utilizada. Para exemplificarmos o cálculo das medidas 

de desempenho utilizadas no PAMA, elaboramos a Tabela 4.2, relacionando a escala 

adotada e o conceito de acordo com a média obtida da turma. 

 

Tabela 4.2 – Escala de avaliação de cada competência de acordo com a Média. 

Escala Conceito Intervalo Utilizado 

1 Péssimo �̅�𝑪𝒁 < (�̅� ∗ 0,7) 

2 Ruim (�̅� ∗ 0,9) > �̅�𝑪𝒁 ≥ (�̅� ∗ 0,7) 

3 Razoável (�̅� ∗ 1,1) > �̅�𝑪𝒁 ≥ (�̅� ∗ 0,9) 

4 Bom (�̅� ∗ 1,3) > �̅�𝑪𝒁 ≥ (�̅� ∗ 1,1) 

5 Muito Bom �̅�𝑪𝒁 ≥ (�̅� ∗ 1,3) 
Fonte: O autor. 

 

Conforme podemos observar na Tabela 4.2, a definição do conceito do aluno 

em determinada competência depende da média calculada e do valor individual 

contabilizado de acordo com cada requisito da competência aferida. 

Como podemos perceber, o cálculo automático verifica a atuação do aluno na 

sala de aula e a nota obtida nas atividades, comparando-as com a média da turma. 

Sendo assim, o conceito em cada competência depende única e exclusivamente do 

desempenho do aluno e de sua dedicação à disciplina. 

Ao final, o resultado desse cálculo é comparado com o resultado do processo 

de avaliação mútua. Com a adoção desse sistema, buscamos diminuir a interferência 

de avaliações tendenciosas realizadas no decorrer do processo. Para que isso ocorra, 

definimos as ponderações que o professor/tutor da disciplina da EaD pode aplicar. 

 

4.2.2 Aplicação de Ponderação 

 

Como já foi mencionado neste trabalho, a realização de dois processos em 

paralelo traz consigo a possibilidade de evitar a aplicação de avaliações tendenciosas. 

Ao contrário do que se pode entender, não estamos desmerecendo a avaliação dos 

alunos, porque o uso dos dois processos pode caminhar em conjunto sem que um 
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interfira no outro. Dessa forma, temos a possibilidade de verificar se há ou não 

interpretações injustas e, ainda, corrigi-las durante a realização do processo de 

avaliação mútua. Como consequência desse processo, podemos aplicar uma 

ponderação para o cálculo da pontuação dos alunos envolvidos. 

Ao final, a pontuação do aluno, em cada competência, corresponde a uma 

média ponderada entre a pontuação obtida no processo de avaliação mútua e a nota 

calculada pelo sistema. Compete ainda informar que a ponderação é definida pelo 

tutor/professor de cada disciplina, obedecendo uma escala de 1 a 5 conforme a Tabela 

4.3: 

 

Tabela 4.3 – Escala de ponderação que pode ser utilizada. 

Escala Ponderação Utilizada 

1 90% PAM e 10% PAMA 

2 75% PAM e 25% PAMA 

3 50% PAM e 50% PAMA 

4 25% PAM e 75% PAMA 

5 10% PAM e 90% PAMA 
Fonte: O autor. 

 

Na Tabela 4.3, apresentada acima, adotamos a seguinte nomenclatura: 

 

PAM – Processo de Avaliação Mútua; 

PAMA – Processo de Avaliação Mútua Automático. 

 

Podemos conferir na Figura 4.5 abaixo como é calculada a nota de cada aluno 

em cada competência: 

 

𝑪𝒁 =  𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝛼 + 𝑃𝐴𝑀𝐴 ∗ (1 −  𝛼) 
Figura 4.5 – Conceito final após a realização do PAM e do PAMA. 

Fonte: O autor. 

 

Conforme podemos observar, o cálculo do conceito dos alunos participantes 

de todo o processo de avaliação é uma média ponderada em que são somados o PAM 

e o PAMA após a multiplicação por uma constante com o seu complementar de 1. 

Para facilitar a descrição, foi utilizado 𝛽 =  1 −  𝛼, dessa maneira, simplificando o 

cálculo. 
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As constantes variam de acordo com a Tabela 4.3, por exemplo, ao utilizarmos 

a ponderação 1, temos que: α=0,9 e β=0,1 e assim, respectivamente, para cada 

ponderação utilizada. 

Nesse ponto, definimos uma certa flexibilidade no modelo proposto de 

avaliação. Entendemos que dessa forma flexível é possível atenuar possíveis 

diferenças entre o que o Processo de Avaliação Mútua e o Processo de Avaliação 

Mútua Automático conseguiram obter de cada aluno. 

 

4.3  Aplicação dos elementos do ‘Gamification’ 

 

O uso dos elementos do ‘Gamification’ fica mais evidente no momento em que 

esse cálculo é realizado. Com os dados obtidos e processados, o aluno pode 

acompanhar o seu desenvolvimento na disciplina, a partir da comparação do seu 

rendimento no grupo e na turma, obtendo uma pontuação que é sempre atualizada à 

medida que a disciplina é ministrada. Ao utilizar os conceitos do ‘Gamification’, 

adotamos alguns elementos na execução do processo de avaliação mútua. 

O primeiro elemento do ‘Gamification’ abordado, nesse processo de avaliação 

mútua, foi a adoção de um sistema de pontuação de cada aluno. Esse sistema 

funciona através do cálculo do PAM e PAMA que informa a pontuação de cada aluno, 

para que ele tenha ao seu dispor um gráfico para visualizar o seu desempenho. 

Através desse sistema de pontuação, podemos criar um ‘rank’ enumerando a 

posição do aluno dentro da disciplina, conforme descrito anteriormente, estimulando, 

dessa forma, o aluno a sempre se superar. Convém ressaltar que, conforme o 

referencial adotado, esse sistema de pontuação não atinge todos os integrantes do 

processo citado. 

O segundo elemento adotado foi a existência do feedback imediato. Ao cumprir 

uma etapa como, por exemplo, o envio de uma atividade ou uma participação em um 

fórum, o aluno tem a sua pontuação atualizada e pode conferir os pontos obtidos pela 

realização daquela etapa. A existência de um feedback imediato possibilita que os 

integrantes de cada grupo verifiquem se determinada ação na plataforma de ensino a 

distância foi realizada de forma satisfatória. 

Outro elemento do ‘Gamification’ empregado foi o sistema de recompensa em 

que, ao final de uma etapa da disciplina, os alunos podem receber pontos pelas ações 
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realizadas na plataforma como, por exemplo, o envio das atividades em dia e a 

participação assídua nos fóruns e chats da disciplina. Ao utilizar essa abordagem, 

buscamos estimular o aluno da EaD a ser mais participativo nos assuntos referentes 

à disciplina. 

Essa pontuação é estabelecida a critério do tutor/professor, mas pode ser 

obtida através do ‘rank’ criado. Ao utilizar o sistema de ranking para atribuir pontos, o 

tutor/professor atua de forma imparcial no julgamento de suas ações, justificando e 

apresentando a cada participante o seu posicionamento. Além disso, ao final da 

disciplina, são ofertadas aos três melhores alunos medalhas comumente chamadas 

de ‘badges’. 

Na Tabela 4.4, elencamos os elementos do ‘Gamification’ utilizados neste 

trabalho que foram relacionados com os elementos existentes no ensino a distância: 

 

Tabela 4.4 – Relação entre os elementos do ‘Gamification’ e o ensino a distância. 

Elementos do ‘Gamification’ Elementos do Ensino a Distância 

Definição de Objetivos 
Aprender o conteúdo e utilizá-lo para a 
realização das atividades propostas. 

Uso de Regras 
Definição das regras do processo de avaliação 
da disciplina e de cada atividade utilizada no 
ensino a distância. 

Competição 
Internamente cada aluno compete consigo 
mesmo superando as suas limitações, tentando 
acompanhar os demais ao longo da disciplina. 

Cooperação 
Através dos grupos formados, entende-se que 
se o conhecimento for compartilhado os 
objetivos serão alcançados por todos. 
Fonte: O autor. 

 

É importante destacar que esses elementos foram utilizados, mas não de forma 

tão evidente, haja vista que eles se confundem com as atividades e recursos 

disponíveis nas plataformas utilizadas no Ensino a Distância. 

Convém ressaltar ainda que os elementos citados são os mais básicos 

encontrados em qualquer sistema que adote a gamificação. Por serem os mais 

básicos e de fácil entendimento da sua rotina de funcionamento, são os mais 

utilizados. 

De acordo com o que foi enumerado, o Processo de Avaliação Mútua utilizando 

conceitos do ‘Gamification’ disponibiliza aos alunos, professores e tutores novos 

meios de se verificar o andamento da realização das atividades, além de esboçar um 
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gráfico informando o desempenho do aluno de forma individual, comparando-o com o 

grupo e a turma. 

Sabe-se que existem fatores que podem influenciar a aplicação dessas 

técnicas de gamificação. Diante disso, destacamos, entre elas, a possibilidade de que 

o aluno não possa acompanhar o desenvolvimento da turma. Como forma de 

contornar essa possibilidade, utilizamos o grupo como elemento motivador externo, 

através dos debates durante a realização das atividades. Procuramos assim manter o 

aluno sempre participativo na sala de aula, seja através da autorrealização de metas 

ou do cumprimento das obrigações disciplinares. 

Entendemos que, ao utilizarmos os elementos do ‘gamification’, não desejamos 

alterar as rotinas adotadas neste estudo, mas fortalecer essas rotinas através de 

mecanismos de fácil entendimento e aplicação. Por esse motivo, uma das adoções é 

estimular todos os alunos participantes através da disponibilização de gráficos de 

desempenho. Esses gráficos a serem disponibilizados são construídos a partir da 

realização do PAM e do PAMA, obedecendo aos procedimentos metodológicos 

descritos neste capítulo. 

Na Tabela 4.5, relacionamos a cor utilizada no gráfico de desempenho 

conforme o perfil a ser avaliado. As cores são para diferenciar o desempenho do aluno 

em comparação com o grupo e a turma. 

 

Tabela 4.5 – Relação entre a cor utilizada e o perfil selecionado. 

Cor Utilizada Perfil 

Vermelho Aluno 

Azul Grupo 

Verde Turma 
Fonte: O autor. 

 

Após a descrição das cores expostas na Tabela 4.5, apresentamos o Gráfico 

4.1 que pode ser disponibilizado aos alunos, professores e tutores a fim de que se 

possa verificar o desempenho obtido no processo de avaliação mútua pelos alunos. 
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Gráfico 4.1 – Modelo de gráfico proposto para alunos, professores e tutores. 

Fonte: O autor. 

 

No Gráfico 4.1, podemos observar a existência de cinco eixos. Cada eixo 

corresponde a uma competência elencada no Processo de Avaliação Mútua. No 

exemplo adotado, foram omitidas as descrições dos eixos, com a finalidade de deixar 

o gráfico visualmente limpo. 

Cada eixo representa uma das competências elencadas e essas são avaliadas 

em uma escala de cinco níveis, conforme descrição na Tabela 4.1. Por esse motivo, 

cada eixo varia de 1 a 5. Podemos observar que no Gráfico 4.1, os dados 

representando um aluno n foram agrupados com os dados do grupo e da turma 

(disciplina) na qual ele participou no Processo de Avaliação Mútua, gerando assim um 

único gráfico, porém essa construção pode ser feita de forma individual. 

 

4.4 Considerações Finais 

 

Neste capítulo, tratamos dos procedimentos metodológicos que norteiam esta 

pesquisa. Nesta seção, ficou definido que, por critérios de tempo de duração da 

pesquisa, só foi possível abordar a estratégia de grupos sem liderança formados a 

partir de uma heurística escolhida anteriormente. 

Ainda, nesta abordagem, foram definidas as competências que fazem parte do 

processo de avaliação mútua realizado pelos alunos e calculado a partir dos 
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procedimentos descritos neste capítulo. A partir dessa avaliação, podemos aplicar 

ponderações com a finalidade de diminuir avaliações tendenciosas por parte dos 

alunos. 

Foram definidos também, neste capítulo, os elementos da gamificação que 

podem ser aplicados em conjunto com o processo de avaliação mútua para favorecer 

a colaboração no decorrer do processo. Ainda sobre a gamificação, foram 

encontrados traços que indicam a sua utilização de forma transparente para os 

usuários. 

Realizada a definição dos procedimentos metodológicos, passaremos, a 

seguir, ao próximo capítulo que abordará o estudo de caso cuja finalidade é verificar 

a eficiência do processo de avaliação mútua. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Nesta seção, são expostos os resultados obtidos com a aplicação dos 

procedimentos metodológicos. Trata-se da parte experimental em que foram adotadas 

as teorias descritas anteriormente. Convém ressaltar que, para a realização deste 

estudo de caso e a validação da metodologia, destacamos algumas considerações 

que norteiam a realização desta pesquisa. Essas são restrições que foram elencadas 

para que pudéssemos chegar a resultados satisfatórios. Ao todo, são quatro restrições 

descritas a seguir: 

 

1. Em virtude de não haver tempo hábil para o desenvolvimento de uma aplicação 

que fornecesse os dados já formatados, esboçando a informação processada 

em conjunto com todos os gráficos, tabelas e resultados, todo o processo de 

coleta e tabulação dos dados utilizados nesta pesquisa foi realizado 

manualmente. Por esse motivo, a disciplina que serviu como fonte de dados 

para esta pesquisa não pôde conter muitos alunos. 

2. Para aplicação e coleta dos dados, selecionamos a disciplina Banco de Dados 

do Curso de Graduação a Distância em Licenciatura em Computação. 

3. Conforme foi descrito no capítulo anterior, aplicamos o estudo de caso 

utilizando grupos pré-existentes e sem a presença de um líder, haja vista a 

complexibilidade e o aumento significativo de variáveis que podem alterar os 

resultados desta pesquisa. 

4. Este estudo de caso foi dividido em dois momentos. No primeiro, realizamos 

apenas o processo de avaliação mútua automático, correspondendo ao 

semestre 2015.1. Já no segundo momento, executamos os dois processos, 

correspondendo ao semestre 2015.2. Ao final desse semestre, confrontamos 

os dados do PAM e do PAMA. 
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Feitas essas restrições sobre a abordagem dos estudos de caso analisados 

nesta pesquisa, convencionamos a divisão desta seção em duas partes que 

correspondem exatamente a cada momento descrito anteriormente. 

Salientamos que o processo de divisão dos grupos em cada semestre deu-se 

de forma manual e, em cada momento, foi discutido como foram divididos os grupos. 

No primeiro momento, aplicamos apenas o PAMA para observarmos como é a 

participação dos alunos sem que os mesmos soubessem que a participação deles 

estava sendo aferida. 

Como tratamos de semestres diferentes, houve alteração no quantitativo dos 

alunos, pois os que foram aprovados não participaram duas vezes. Em consequência 

dessa alteração, no semestre 2015.1, foram formados dois grupos e no semestre 

2015.2 tivemos a formação de 3 grupos. 

 

5.1 Aplicação do PAMA 

 

Nesta seção, abordamos a aplicação do Processo de Avaliação Mútua 

Automático que foi realizado na disciplina de Banco de Dados do semestre 2015.1. 

Convém explicar que adotamos o termo Processo de Avaliação Mútua Automático, 

por considerá-lo integrante do contexto da autoavaliação e autoaprendizagem que os 

alunos participam. 

A referida disciplina, nesse semestre, contou inicialmente com 9 alunos. No 

entanto, um desses alunos teve sua dispensa deferida pela Coordenação do Curso 

de Licenciatura em Computação após 5 semanas do início da disciplina, ficando essa 

com 8 alunos que participaram durante as 19 semanas de aula, período esse que 

corresponde ao prazo de realização da disciplina. 

No semestre de 2015.1, aplicamos as técnicas propostas sem a participação 

efetiva dos alunos. Dessa maneira, para ter um grupo de controle, utilizamos uma 

análise qualitativa dos dados, através do Processo de Avaliação Mútua Automático 

citado anteriormente. 

Ainda sobre a aplicação desse processo, devemos explicar que a divisão dos 

grupos ocorreu no final da disciplina. O momento de divisão não é importante, uma 

vez que os alunos não estavam cientes que seriam avaliados e que poderiam discutir 

em grupos a realização de atividades. 
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Como critério de divisão dos grupos foi adotada a divisão alfabética na qual os 

quatro primeiros alunos foram alocados no Grupo A e os quatro alunos subsequentes 

no Grupo B. Conforme exposto na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Divisão dos Alunos por Grupo semestre 2015.1. 

Grupo A Grupo B 

Aluno 01 Aluno 05 

Aluno 02 Aluno 06 

Aluno 03 Aluno 07 

Aluno 04 Aluno 08 
Fonte: O autor. 

 

Esta seção foi dividida em duas partes subsequentes para assim facilitar a 

compreensão da análise do estudo de caso: a primeira trata da aquisição, tabulação 

e adequação dos dados e a segunda parte aborda a análise dos dados obtidos com o 

PAMA  

 

5.1.1 Obtenção, Tabulação e Adequação dos dados 

 

Nesta subseção, é descrito a que corresponde cada uma dessas etapas e qual 

a sua importância para o Processo de Avaliação Mútua Automático na referida 

pesquisa: 

 

Aquisição dos Dados – Nessa etapa, foram realizadas consultas diretamente 

no banco de dados da plataforma Moodle de Ensino a Distância utilizada pelo curso 

de graduação em Licenciatura em Computação, para obtermos os logs de acesso de 

cada aluno. Em seguida, realizamos a extração de dados dos fóruns e chats. Na 

sequência, verificamos como foi o processo de avaliação com as respectivas 

atividades e suas pontuações; 

Tabulação dos Dados – Nessa etapa, os dados extraídos foram tabulados e 

organizados para que fosse obtida a informação necessária para o desenvolvimento 

desta pesquisa; 

Adequação dos Dados – Nessa etapa, os dados foram organizados de 

maneira que cada conceito avaliado fosse pontuado adequadamente para a análise 

dos resultados. 
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Para a obtenção dos dados de acesso dos alunos, foi necessária a consulta 

direta ao banco de dados, pois a plataforma Moodle não disponibiliza um relatório de 

acesso dos alunos para tabulação dos dados. Sabemos que no AVA é disponibilizado 

para os tutores e professores um gráfico de acesso dos alunos em conjunto com um 

registro de log. No entanto, não são oferecidas as informações necessárias para a 

devida análise e obtenção dos dados. 

Na Figura 5.1, podemos observar o gráfico obtido a partir da plataforma Moodle. 

Nele cada ação do usuário é contabilizada como um hit que é agrupado por dia, 

informando assim quantos hits o aluno fez; todavia, não há um gráfico contabilizando 

esse acesso por tipo de ação realizada. Nos logs de textos, temos uma fonte para se 

obter essa contabilização separadas por tipo de ação. 

 

 

Figura 5.1 – Modelo de relatório de acesso de um aluno separado por dia. 
Fonte: O autor. 

 

Para realizarmos o processo de avaliação mútua automático, foi necessário 

responder às perguntas das competências elencadas. Nesse processo, procuramos 

também distinguir cada ação realizada pelo aluno. Ao ser realizada a consulta ao 

banco de dados, obtemos, para cada aluno, um arquivo com os seus respectivos 

acessos, como ilustrado na Figura 5.2 na qual se pode observar uma pequena parte 

desse log obtido a partir da consulta SQL. 
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Figura 5.2 – Extração dos dados de acesso dos alunos. 
Fonte: O autor. 

 

Nessa consulta realizada, os dados foram separados e tabulados de tal forma 

a obter a informação necessária para responder aos questionamentos das 

competências. Esses resultados obtidos correspondem aos dados de participação dos 

alunos de acordo com a atividade. Na Tabela 5.2, é apresentada a tabulação dos 

dados de acesso de cada aluno. 

 

Tabela 5.2 – Relação de acesso dos alunos por atividade. 

Alunos 
Todos 

Acessos 
Acesso por Atividade 

Arquivo Fórum Tarefa Chat 

Aluno 01 1.134 25 413 180 13 

Aluno 02 1.428 48 319 321 3 

Aluno 03 581 15 128 94 1 

Aluno 04 1.707 52 407 267 52 

Aluno 05 1.641 59 407 274 13 

Aluno 06 259 20 42 103 4 

Aluno 07 552 11 192 167 - 

Aluno 08 1.277 27 377 186 13 
Fonte: O autor. 

 

Podemos perceber que os dados obtidos na Tabela 5.2 informam apenas os 

acessos, mas não apresentam a efetividade de cada acesso. Temos, como exemplo, 

o Aluno 01 que participou do chat mais de dez vezes, porém não sabemos qual foi a 

contribuição dada nas discussões. 

Com a tabulação dos dados referenciados e a obtenção da informação de 

acesso dos alunos constante na Tabela 5.2, conseguimos realizar o cálculo de 

algumas medidas de desempenho. 
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Na Tabela 5.3, observamos as principais medidas de desempenho. Alguns 

dados chamam atenção: o alto índice do Coeficiente de Variação da atividade do tipo 

chat e o alto grau da Variância de todos os acessos dos alunos. 

 

Tabela 5.3 – Relação de acesso dos alunos por medidas de desempenho. 

Medidas de 
Desempenho 

Todos 
Acessos 

Acesso por Atividade 

Arquivo Fórum Tarefa Chat 

Variância 296.005,70 333,27 21.159,41 6.704,00 287,41 

Desvio-padrão 544,06 18,26 145,46  81,88 16,95 

Coeficiente de Variação 50,73 56,83 50,93  41,14 137,00 
Fonte: O autor. 

 

A partir dos dados da Tabela 5.3, obtemos algumas conclusões. A primeira é 

que a turma não é homogênea com relação aos acessos, uma vez que ocorre um alto 

índice do Coeficiente de Variação medido. A segunda conclusão é que a atividade do 

tipo chat é pouco utilizada, fato esse que pode diminuir a proximidade dos alunos com 

o professor e tutor da disciplina. 

Entendemos que a proximidade dos alunos com o professor e tutor da disciplina 

pode ser explorada através de outros meios como mensagens diretas e fóruns. No 

entanto, o chat é utilizado como forma de tirar dúvidas em que o aluno interage de 

forma instantânea com o tutor/professor. No Gráfico 5.1, observamos a dispersão dos 

dados de acesso obtidos a partir da consulta ao banco de dados. 

 

 
Gráfico 5.1 – Variância dos acessos dos alunos semestre 2015.1. 

Fonte: O autor. 
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Conforme podemos observar no Gráfico 5.1, a variância dos acessos gerais 

dos alunos foi expressiva, fato esse evidenciado pela extensão do gráfico. A razão 

para a existência dessa diferença entre os acessos dos alunos na plataforma, deve-

se ao fato de que alguns dos acessos são muito comuns, tais como ler uma notícia, 

acessar o conteúdo postado para leitura da semana e a leitura de fóruns de discussão. 

Muitos alunos não se propõem a realizar essas atividades diariamente, resultando em 

um baixo acesso durante a semana. 

De posse dos dados de acesso dos alunos tabulados, obtivemos a pontuação 

de cada aluno para as três primeiras competências elencadas. Na Tabela 5.4, é 

apresentada a relação obtida. 

 

Tabela 5.4 – Relação de alunos por competência 1, 2 e 3. 

Alunos 
Conceito na Competência 

1 2 3 

Aluno 01 3 5 3 

Aluno 02 5 3 5 

Aluno 03 1 1 1 

Aluno 04 5 5 3 

Aluno 05 5 5 1 

Aluno 06 1 1 1 

Aluno 07 1 1 2 

Aluno 08 4 5 2 
Fonte: O autor. 

 

Esse resultado foi obtido a partir da utilização de duas medidas de 

desempenho: a média e o desvio padrão calculados anteriormente. Além disso, foram 

definidas como métrica a média de acesso dos alunos de acordo com tipo de atividade 

proposta. Dessa forma, conseguimos montar uma fórmula que calculasse o conceito 

de cada aluno dentro das competências de acordo com a escala de avaliação das 

competências definida nos procedimentos metodológicos constante na Tabela 4.2. 

Para obtenção dos dados da terceira competência, as participações efetivas 

dos alunos nos fóruns e chats foram contabilizadas e marcadas como positivas, 

utilizando um processo humanizado nessa consulta. Os critérios para a contabilização 

foram condizentes com a realização da disciplina, isto é, se o conteúdo postado foi 

relevante e fez parte dos temas abordados em sala de aula, a participação do aluno 

foi computada como válida, caso contrário foi descartada. 
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Ao final dessa contabilização, foram calculadas as medidas de desempenho e 

obtidos os conceitos. Assim, conseguimos criar e utilizar a mesma fórmula para 

definição do conceito de cada competência. 

A obtenção dos dados para definição do conceito dos alunos na Competência 

4 também foi realizada de forma manual, buscando na lista de alunos as atividades 

que foram entregues. Vale salientar que, na disciplina em questão, trabalhamos com 

dois grupos de atividades online: as atividades obrigatórias e as atividades opcionais. 

O primeiro grupo totalizou 12 atividades, já no segundo esse total foi de 7. Na Tabela 

5.5, é exibida a totalização das atividades entregues e os seus respectivos 

percentuais. 

 

Tabela 5.5 – Alunos por entrega das atividades online. 

Alunos 
Atividades 

Obrigatórias 
Atividades 

Extras 
A.O. 

Percentual 
A.E. 

Percentual 

Aluno 01 12 7 100,00% 100,00% 

Aluno 02 11 7 91,67% 100,00% 

Aluno 03 5 1 41,67% 14,29% 

Aluno 04 12 5 100,00% 71,43% 

Aluno 05 12 7 100,00% 100,00% 

Aluno 06 4 3 33,33% 42,86% 

Aluno 07 10 3 83,33% 42,86% 

Aluno 08 12 6 100,00% 85,71% 
Fonte: O autor. 

 

No percentual não foi considerado o peso de cada atividade, haja vista que 

buscamos saber se os alunos eram assíduos. Como podemos observar na Tabela 

5.5, nos cursos a distância, o percentual de entrega das atividades online é alto, sendo 

a média maior que 75% de entrega das atividades. Entretanto, de acordo com as 

medidas de dispersão calculadas, o Coeficiente de Variação ainda é elevado. 

 

Tabela 5.6 – Entrega das atividades online por Medidas de Desempenho. 

Medidas de 
Desempenho 

Atividades 
Obrigatórias 

Atividades 
Extras 

Variância 11,071 5,268 

Desvio-padrão 3,327 2,295 

Coeficiente de Variação 34,127 47,081 

Erro padrão da média 1,176 0,811 
Fonte: O autor. 
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De acordo com a Tabela 5.6, para as atividades obrigatórias que devem ser 

entregues de modo que o aluno não perca pontos na média da disciplina, o coeficiente 

de variação foi abaixo de 35. Já para as atividades opcionais, cujo envio credita aos 

alunos uma pontuação adicional, esse coeficiente foi de aproximadamente 47. 

Com o propósito de obter os dados para a avaliação da Competência 5, foi 

elaborada uma tabela com o percentual de acerto de cada aluno por atividade. Nessa 

tabela foram contabilizadas as atividades obrigatórias, as opcionais e também as 

provas presenciais. Como cada atividade possui uma distribuição de pontos diferentes 

para a efetiva contabilização do percentual de acerto nas atividades online 

(obrigatórias e opcionais), foi necessário o uso de uma tabela auxiliar que relacionasse 

os pontos obtidos e depois os transformassem em percentuais de acerto dentro da 

faixa de cada atividade. 

Para as atividades online, foram aferidos os percentuais de acerto de acordo 

com cada atividade. Depois realizamos o cálculo da média de acertos dessas 

atividades, produzindo assim uma tabela final contendo o percentual de acertos de 

alunos por tipo de atividade e a média de acertos desses alunos. Os resultados obtidos 

podem ser visualizados na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 – Percentual de acerto dos alunos por atividades entregues. 

Alunos A.O. A.E. P.P. 
Média do 

Aluno 

Aluno 01 56,18% 80,00% 70,00% 69,24% 

Aluno 02 73,47% 82,86% 82,50% 80,77% 

Aluno 03 25,56% 0,71% 44,00% 31,65% 

Aluno 04 70,00% 47,62% 36,50% 45,42% 

Aluno 05 50,83% 54,05% 34,00% 41,38% 

Aluno 06 19,72% 23,57% 25,00% 23,66% 

Aluno 07 49,58% 41,90% 75,00% 63,30% 

Aluno 08 70,97% 55,24% 80,00% 73,24% 
Fonte: O autor. 

 

Após a tabulação dos dados, foram aplicadas as métricas utilizadas na Tabela 

4.2 para conclusão e obtenção dos conceitos das competências 4 e 5 demonstrados 

abaixo na Tabela 5.8. Realizados os cálculos dos conceitos das competências, 

concluímos assim o processo manual de obtenção, tabulação e adequação dos 

dados. 
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Tabela 5.8 – Relação de alunos por competência 4 e 5. 

Alunos 
Conceito na Competência 

4 5 

Aluno 01 5 4 

Aluno 02 4 5 

Aluno 03 1 1 

Aluno 04 4 2 

Aluno 05 5 2 

Aluno 06 1 1 

Aluno 07 2 4 

Aluno 08 4 5 
Fonte: O autor. 

 

5.1.2 Análise dos Resultados da Aplicação do PAMA 

 

De posse dos conceitos obtidos de cada aluno, partimos para a realização de 

testes, com a intenção de se verificar a eficácia do modelo proposto. Em seguida, 

passamos a analisar os dados e obter informações sobre o desempenho dos alunos. 

Para tal finalidade, utilizamos o processo de avaliação mútua automático em conjunto 

com elementos de gamificação. 

Após todos os cálculos realizados, chegamos à Tabela 5.9 que contém todos 

os conceitos dos alunos em suas respectivas competências. 

 

Tabela 5.9 – Alunos por Competência. 

Alunos 
Conceito na Competência 

1 2 3 4 5 

Aluno 01 3 5 3 5 4 

Aluno 02 5 3 5 4 5 

Aluno 03 1 1 1 1 1 

Aluno 04 5 5 3 4 2 

Aluno 05 5 5 1 5 2 

Aluno 06 1 1 1 1 1 

Aluno 07 1 1 2 2 4 

Aluno 08 4 5 2 4 5 
Fonte: O autor. 

 

Com as informações acima, podemos detectar que dois alunos (Aluno 03 e 

Aluno 06) obtiveram um desempenho muito abaixo do esperado em todas as 

competências. Tal desempenho culminou, consequentemente, na reprovação direta 

por média dos alunos em questão. Da mesma forma, conseguimos observar que dois 



65 

 

alunos (02 e 08) se destacaram de forma positiva, obtendo conceitos acima do 

esperado nas competências. 

O fato de existirem dois alunos com conceitos abaixo do esperado em todas as 

competências, em contraste com outros dois alunos com conceitos elevados, 

culminou na obtenção de altos índices de variância em cada competência, conforme 

foi exposto na Tabela 5.10 abaixo. 

 

Tabela 5.10 – Medidas de Desempenho da Turma. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 3,13 3,25 2,25 3,25 3,00 

Variância 3,554 3,929 1,929 2,786 2,857 

Desvio-padrão 1,885 1,982 1,389 1,669 1,690 

Coeficiente de Variação 60,323 60,987 61,721 51,355 56,344 

Erro padrão da média 0,666 0,701 0,491 0,590 0,598 
Fonte: O autor. 

 

Na análise desses dados, percebemos que o Coeficiente de Variação das três 

primeiras competências se apresenta acima de 60. Como as três primeiras 

competências avaliam a participação do aluno na disciplina, podemos concluir que a 

falta de interação dos alunos pode ter sido um fator de reprovação deles. No Gráfico 

5.2, é apresentado o desempenho da Turma de Banco de Dados no semestre 2015.1. 

 

 
Gráfico 5.2 – Desempenho da Turma (2015.1) por Competência. 

Fonte: O autor. 
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Para esta pesquisa, os 8 alunos foram divididos em dois grupos, utilizando o 

processo de avaliação mútua sem liderança. Os alunos foram divididos por ordem 

alfabética, considerando o seu primeiro nome. Para o Grupo A, obtivemos as 

seguintes medidas de desempenho, conforme consta na Tabela 5.11. 

 

Tabela 5.11 – Medidas de Desempenho do Grupo A. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 3,50 3,50 3,00 3,50 3,00 

Variância 3,667 3,667 2,667 3,000 3,333 

Desvio-padrão 1,915 1,915 1,633 1,732 1,826 

Coeficiente de Variação 54,710 54,710 54,433 49,487 60,858 

Erro padrão da média 0,957 0,957 0,816 0,866 0,913 

Fonte: O autor. 

 

Nas três primeiras competências apresentadas na Tabela 5.11, o Coeficiente 

de Variação apresentou valores que se aproximam dos 55 pontos, mas se for 

comparado com o desempenho da turma, constatamos que o Coeficiente de Variação 

ficou abaixo da média. No Gráfico 5.3, é apresentado o desempenho do Grupo A em 

relação a cada competência elencada. 

 

 
Gráfico 5.3 – Desempenho do Grupo A por Competência. 

Fonte: O autor. 

 

Ao comparar o desempenho do Grupo A com o da Turma, chegamos à 

conclusão de que a média do grupo foi superior em quatro das cinco competências 

avaliadas, havendo uma variação mais perceptível na Competência 3, na qual a 
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Contribuição Efetiva do Grupo A foi 0,75, sendo superior à média da Turma. Para o 

Grupo B, foram obtidas as seguintes medidas de desempenho, conforme consta na 

Tabela 5.12. 

 

Tabela 5.12 – Medidas de Desempenho do Grupo B. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 2,75 3,00 1,50 3,00 3,00 

Variância 4,250 5,333 0,333 3,333 3,333 

Desvio-padrão 2,062 2,309 0,577 1,826 1,826 

Coeficiente de Variação 74,966 76,980 38,490 60,858 60,858 

Erro padrão da média 1,031 1,155 0,289 0,913 0,913 
Fonte: O autor. 

 

Nessa tabela, constatamos ainda que o grupo B obteve um elevado Coeficiente 

de Variação para 4 das 5 competências analisadas. Esse fato indica que o Grupo B 

foi heterogêneo e pouco participou da disciplina. No Gráfico 5.4, é apresentado o 

desempenho do Grupo B em relação a cada competência elencada. 

 

 
Gráfico 5.4 – Desempenho do Grupo B por Competência. 

Fonte: O autor. 

 

Ao analisar o Gráfico 5.4, podemos conferir que o desempenho do Grupo B foi 

inferior em todas as competências ao compararmos com o Grupo A e com a Turma. 

Para melhor visualização, comparamos cada grupo com a turma analisada, 

produzindo assim um esboço sintético como é apresentado no Gráfico 5.5. 
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Gráfico 5.5 – Desempenho do Grupo A (esquerda) e Grupo B (direita) comparado com a Turma. 

Fonte: O autor. 

 

A maior contribuição que podemos observar, ao utilizar processo de avaliação 

mútua automático, é o acompanhamento que o aluno pode realizar sobre o seu 

aprendizado em uma determinada disciplina, uma vez que ele pode comparar o seu 

desempenho com o grupo ao qual pertence e conferi-lo com o desempenho da Turma. 

Dessa forma, o aluno poderá se manter motivado a participar de todas as atividades. 

Como exemplo do processo de avaliação mútua realizado no semestre 2015.1, 

observamos o desempenho do Aluno 02, que de acordo com os dados analisados, 

obteve o melhor desempenho na Turma. Essa constatação é apresentada no Gráfico 

5.6. 

 

 
Gráfico 5.6 – Desempenho do Aluno 02 por Competência. 

Fonte: O autor. 
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Mesmo sendo o melhor aluno da Turma e do Grupo A, o Aluno 02 obteve um 

desempenho considerado ruim na Competência 2. Utilizando os mesmos 

mecanismos, foi obtido o Gráfico 5.7 no qual é apresentado o desempenho do Aluno 

03 por competência. 

 

 
Gráfico 5.7 – Desempenho do Aluno 03 por Competência. 

Fonte: O autor. 

 

O processo de avaliação mútua permite a obtenção de outros gráficos 

comparativos, por exemplo, no que se refere à comparação entre alunos que 

apresentam o melhor e o pior desempenho em determinado grupo, como verificamos 

no Gráfico 5.8. 

 

  
Gráfico 5.8 – Desempenho do Aluno 02 (esquerda) e Aluno 03 (direita) comparado com o Grupo A. 

Fonte: O autor. 
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Como podemos comprovar no Gráfico 5.8, o desempenho do Aluno 02 é 

superior ao do grupo, no entanto, na competência 02 ele está abaixo da média do 

grupo. Para o Aluno 03, o seu desempenho foi abaixo da média do grupo em todas as 

competências. Concluímos então que os alunos ao visualizarem o seu resultado 

comparado com o grupo podem se sentir motivados a melhorar. Dessa forma, o Aluno 

02, ao se comparar com o Grupo, poderá se sentir motivado a melhorar na 

competência 02. Já o Aluno 03 perceberá que precisa melhorar o seu desempenho 

em todas as competências analisadas. 

Podemos ainda fazer o mesmo comparativo entre o Aluno 02 e o Aluno 03 em 

relação ao desempenho da Turma (Gráfico 5.9) para que cada aluno tenha a 

percepção do andamento da disciplina em sua totalidade e não apenas em um grupo. 

 

  
Gráfico 5.9 – Desempenho do Aluno 02 (esquerda) e Aluno 03 (direita) comparado com a Turma. 

Fonte: O autor. 

 

De acordo com o Gráfico 5.9, é evidente que o Aluno 02 pode se considerar 

um dos melhores alunos da turma. Para verificar em qual posição o aluno em questão 

ficou alocado na disciplina, foram utilizados conceitos do “Gamification” para assim 

elaborar um ‘rank’ da disciplina. Dessa maneira, o aluno pôde ver sua pontuação final 

com base em competências e não apenas em notas. 
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5.2 Aplicação do PAMA e do PAM 

 

Esta seção aborda a realização dos dois processos descritos no capítulo 

referente aos procedimentos metodológicos, com o intuito de verificar se pode haver 

alguma distorção referente à avaliação mútua realizada pelos participantes em 

comparação com a que é calculada pela avaliação mútua automática. 

No semestre 2015.2, foram colocadas em prática a realização do PAMA e do 

PAM. Sob essa ótica, desde o início das atividades, os alunos foram informados que 

a participação deles, no decorrer da disciplina, seria avaliada e que eles, no final da 

disciplina, iriam realizar a avaliação dos seus pares. 

A disciplina em questão realizada no segundo semestre do ano de 2015 iniciou 

as suas atividades com 14 (quatorze) discentes dos quais 02 (dois), no começo da 

disciplina, efetuaram o cancelamento da matrícula em virtude de problemas pessoais. 

Outros 03 (três) desistiram no transcorrer da disciplina em razão de problemas 

externos a esta pesquisa. Ao final, havia efetivamente 09 (nove) discentes. 

Convém explicar que os grupos foram formados no início da disciplina, quando 

essa possuía 12 alunos frequentando-a, por esse motivo, foram criados três grupos 

contendo 4 alunos, mas no final para realização do PAM e do PAMA só foram 

computados 3 alunos por grupo, devido à ausência dos 3 alunos que desistiram no 

decorrer da disciplina. Na Tabela 5.13, é apresentada a divisão dos grupos por alunos 

no semestre 2015.2. 

 

Tabela 5.13 – Divisão dos Alunos por Grupo semestre 2015.2. 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Aluno 02 Aluno 06 Aluno 01 

Aluno 05 Aluno 08 Aluno 03 

Aluno 07 Aluno 09 Aluno 04 
Fonte: O autor. 

 

No começo da disciplina, os alunos foram informados que a sua participação 

na sala de aula era um fator determinante para a obtenção de pontos extras, pois 

adotamos como elemento de gamificação mais evidente a utilização de um sistema 

de recompensas. Além desse elemento de gamificação, foi disponibilizado para os 

alunos um sistema de ‘rank’, informando a posição que cada aluno ficava com relação 

ao Processo de Avaliação Mútua. 
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Para este estudo de caso, esta seção foi dividida em três partes subsequentes: 

A primeira aborda, de maneira sucinta, a obtenção, tabulação e adequação dos dados 

necessários para a realização do PAMA; A segunda parte descreve como foi realizada 

a avaliação mútua pelos alunos e os dados extraídos a partir dessa avaliação; Na 

terceira e última parte, é realizado o confronto dos dados dos dois processos. 

 

5.2.1 Realização do PAMA 

 

Conforme foi abordado no estudo de caso da seção 5.1, para a realização do 

Processo de Avaliação Mútua Automático, foi necessário obter, tabular e adequar os 

dados do banco de dados do Moodle para poder realizar a análise. No semestre 

2015.2, foram realizados os mesmos passos descritos na subseção 5.1.1. No Gráfico 

5.10, abaixo podemos comprovar a variação dos acessos dos alunos do semestre 

2015.2. 

 

 
Gráfico 5.10 – Variância dos acessos dos alunos do semestre 2015.2. 

Fonte: O autor. 

 

Com a análise do Gráfico 5.10, concluímos que os alunos não tiveram um 

padrão de acessos na disciplina do semestre 2015.2, visto que a variação foi alta e 

com uma mediana baixa, fato esse que pode evidenciar o comprometimento de alguns 

alunos e de outros não. Essa informação é relevante, pois coincide com as 

informações extraídas no semestre anterior. Ao conversar com o docente da 

disciplina, tomamos nota que muitos alunos acessavam a disciplina poucas vezes, 

mas que enviavam as atividades dentro do prazo. 
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Para a realização do PAMA no semestre 2015.2 foram seguidos os passos 

mapeados na subseção 5.1.1. A partir deles foi elaborada a Tabela 5.14 na qual 

podemos visualizar os dados referentes às 5 (cinco) competências que são abordadas 

neste estudo. 

 

Tabela 5.14 – Alunos por Competência semestre 2015.2 segundo o PAMA. 

Alunos 
Conceito na Competência 

1 2 3 4 5 

Aluno 01 1 1 3 3 4 

Aluno 02 1 4 4 2 2 

Aluno 03 2 4 3 4 2 

Aluno 04 1 1 3 3 4 

Aluno 05 2 1 3 3 5 

Aluno 06 5 5 5 4 3 

Aluno 07 5 4 3 3 3 

Aluno 08 1 1 2 2 2 

Aluno 09 5 5 5 3 2 
Fonte: O autor. 

 

Assim como foi observado no semestre anterior (2015.1), no semestre 2015.2, 

as duas primeiras competências mantiveram uma variação superior as demais. Isso é 

consequência da divergência do acesso dos alunos, pois alguns acessavam 

regularmente e outros não. Para melhor visualização da variação encontrada em cada 

competência, foi elaborado o Gráfico 5.11 abaixo. 

 

 
Gráfico 5.11 – Variância das competências do semestre 2015.2 segundo o PAMA. 

Fonte: O autor. 
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A partir da leitura dos dados obtidos no Gráfico 5.11 entendemos que o PAMA 

identificou e conseguiu mensurar todas as distorções existentes nas competências 

elencadas e que, nas duas primeiras, os dados foram mais sensíveis em comparação 

com as demais competências. Podemos, a partir dessa informação, afirmar que os 

acessos dos alunos não obedecem a um padrão e que há uma correlação entre os 

acessos e as notas obtidas na disciplina. 

Para evitar a repetição de muitos gráficos de desempenho dos alunos e de 

várias tabelas que apresentam as informações extraídas, resolvemos colocar os 

resultados de maneira sucinta nos Apêndices A e B. Após a construção desses 

apêndices, consideramos finalizada a realização do PAMA, lembrando que todos os 

gráficos de desempenho explorados na subseção 5.1.2 deste capítulo, foram 

analisados e confrontados na seção 5.2.3 com o PAM. 

 

5.2.2 Realização do PAM 

 

Esta subseção traz informações relevantes acerca do que os alunos 

observaram durante a realização das atividades do semestre de 2015.2, conforme foi 

destacado no início desta seção. 

Ressaltamos que a realização do PAM ocorreu após o desenvolvimento da 

disciplina na qual os alunos realizaram as avaliações desse processo. No Apêndice 

C, é disponibilizado o modelo do instrumento de avaliação que foi adotado nesta 

pesquisa. Realizada a limpeza e organização dos dados, chegamos à Tabela 5.15 a 

qual contém o resultado da realização do PAM no semestre 2015.2. 

 

Tabela 5.15 – Alunos por Competência semestre 2015.2 segundo o PAM. 

Alunos 
Conceito na Competência 

1 2 3 4 5 

Aluno 01 4,5 4,25 4,25 4,25 4,5 

Aluno 02 5 4,5 4,5 3,75 4 

Aluno 03 4,5 4 4 4 4,25 

Aluno 04 3 3 3 3,5 4 

Aluno 05 3,5 2,5 3 3,75 3,25 

Aluno 06 4,5 4 3,5 4,25 4,25 

Aluno 07 3,25 2,75 1,75 3,5 3,75 

Aluno 08 2 2 2 2,25 2,25 

Aluno 09 4,5 4 3,75 3,5 3,5 
Fonte: O autor. 
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Na Tabela 5.15, é apresentado o resultado final, após a aplicação do PAM, que 

leva em consideração a autoavaliação e a avaliação de outros dois parceiros do grupo. 

Houve, nesse caso, uma pequena modificação em virtude de 1 aluno de cada grupo 

ter desistido antes da realização do processo de avaliação ser executado. O Apêndice 

D contém os dados extraídos do Processo de Avaliação Mútua, a sua catalogação e 

limpeza dos dados. 

No Gráfico 5.12, é disponibilizada a dispersão dos dados obtidos pela 

realização do PAM organizados por competência. 

 

 
Gráfico 5.12 – Variância das competências do semestre 2015.2 segundo o PAM. 

Fonte: O autor. 

 

O Gráfico 5.12 apresenta o seguinte fato peculiar: para os alunos que 

realizaram o PAM, há praticamente uma certa tendência de padronizar a pontuação 

entre um desempenho razoável e ótimo. Destacamos a competência 4, que se refere 

à entrega das atividades, na qual a distribuição ficou bem achatada e com uma 

pontuação elevada cujo conceito é bom. 

Podemos concluir que, na percepção dos alunos, o tempo dedicado à 

realização da disciplina varia entre o razoável e o bom. Como característica desse 

gráfico, observamos que os alunos têm a percepção de que a quantidade de 

atividades entregues é suficiente para a aprovação na disciplina. Essa característica 

sugere que os semestres 2015.1 e 2015.2 obedecem um padrão de entrega de 

atividades obrigatórias, mesmo sem a participação dos alunos na plataforma. 
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5.2.3 Confrontando o PAMA e o PAM 

 

Conforme exposto nos procedimentos metodológicos, uma das características 

desta pesquisa é a existência de dois processos que caminham juntos e que podem 

e/ou devem ser confrontados a fim de minimizar quaisquer distorções, principalmente 

quando há a possibilidade de haver avaliações tendenciosas. Para melhor analisar os 

dois processos, foi elaborado o Gráfico 5.13 abaixo. 

 

 
Gráfico 5.13 – Confrontando o PAM e o PAMA 

Fonte: O autor. 

 

Ao passo que foram analisados os gráficos das subseções 5.2.1 e 5.2.2, 

constatamos uma disparidade nas duas primeiras competências. Dessa informação, 

concluímos que há indícios de que parte dos alunos consideram o seu acesso na 

disciplina e a sua participação nos chats e fóruns de debates como suficientes. 

Além da alta divergência entre as duas primeiras competências, percebemos 

que o PAMA identifica que há alterações significativas entre o que foi aferido pelo 

processo automático e o que foi avaliado pelos alunos nas outras competências 

através do PAM. Para uma melhor leitura das informações do Gráfico 5.13, 

resolvemos fazer uma análise do que foi detectado de acordo com cada competência. 

Na primeira competência, que trata dos acessos totais do curso, levamos em 

consideração o acesso diário de cada aluno, sendo a comparação entre os dois 

processos a mais divergente. Para o PAMA, a obtenção dos dados direto do banco 
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de dados aponta que os alunos não possuem um padrão de acesso, haja vista que 

alguns acessam de maneira regular a disciplina e outros apenas o necessário. Já para 

o processo de autoavaliação em grupos, os alunos se avaliaram em um padrão de 

acesso que varia entre os conceitos razoável e acima de bom. 

Esse aspecto indica que, na concepção dos alunos, o tempo dispendido na 

realização da disciplina em ambientes de EAD é satisfatório para a execução das 

atividades. Ao compararmos as notas dos alunos que despendem mais tempo com os 

que pouco se dedicam à disciplina, constatamos que isso não ocorre. 

Na segunda competência, que trata do acesso e participação nos fóruns e chats 

na disciplina, os dados apontam também uma maior variação no PAMA do que no 

PAM. Podemos então deduzir que, na concepção dos alunos, a frequência nos fóruns 

e chats é o suficiente para o desenvolvimento e resolução das atividades da disciplina. 

Na terceira competência, que trata da participação efetiva na disciplina com 

questionamentos e respostas relevantes para solucionar dúvidas, observamos uma 

certa coincidência entre os dois processos. Como diferencial percebemos que o 

PAMA calcula que os alunos possuem uma participação variando entre o razoável e 

o excelente, enquanto que o PAM fica com uma variação um pouco menor e abaixo. 

Essa evidência sugere que para os alunos a participação deles nos fóruns é boa e 

relevante, confirmada pelo processo de avaliação automático. 

Na competência seguinte, que trata do quanto os alunos são responsáveis na 

entrega das atividades, percebemos um caso particular: o processo de avaliação 

mútua automático calculou que os alunos possuem uma variação entre o conceito 

ruim e o bom. Na avaliação mútua realizada pelos alunos, a variação foi muito inferior, 

sendo concentrada na escala cujo o conceito para eles é bom com a presença de um 

outlier. 

Por fim, na última competência, que trata do envio e nota obtida nas atividades, 

notamos que o PAMA detecta uma variação maior que o PAM. Para o PAMA, o envio 

das atividades e as notas obtidas nessas atividades variam entre o conceito ruim e 

bom, já para o PAM a variação foi menor e concentrada no conceito bom. 

Ao investigar as discrepâncias encontradas entre a realização do PAM e o 

PAMA, constatamos que, na concepção dos alunos, o tempo, a participação e as 

atividades, da maneira como foram enviadas, foram suficientes para a realização da 

disciplina. Como consequência desse pensamento, observamos que muitos alunos 
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não atingiram nota suficiente para passar por média na disciplina, recorrendo a 

realização da prova final. Isso pode ser verificado no cálculo automático em que os 

alunos possuem um desempenho abaixo e com uma variação maior do que o indicado 

pelo PAM. 

Além dessas diferenças encontradas nas competências, podemos afirmar que 

também ocorrem diferenças, principalmente quando são elaborados os gráficos de 

desempenho de alunos individualmente e quando esses são comparados com os 

grupos. Observamos que pelo PAM obtém-se uma classificação do melhor para o pior 

aluno, enquanto que o PAMA aponta outra classificação. 

No PAM, os três primeiros alunos foram respectivamente: Aluno 01, Aluno 03 

e em terceiro lugar empatados os Alunos 02 e 06. Para o PAMA, a sequência ficou 

respectivamente: Aluno 05, Aluno 06 e Aluno 07. Para os dois processos, o último 

aluno no sistema de rankeamento é o Aluno 08. 

Quanto aos grupos que foram formados no semestre 2015.2, também foram 

encontradas divergências entre os dois processos. No PAM, a sequência de 

ordenação dos grupos do melhor desempenho para o pior foi: Grupo C, Grupo A e 

Grupo B. No PAMA, a sequência foi outra: Grupo A, Grupo C e Grupo B. 

Essas divergências são muito peculiares e podem indicar que, para os alunos 

que desenvolvem as suas atividades em grupo, nem sempre o melhor entre eles é 

aquele que é o mais participativo e que obtém boas notas.  

Então, entendemos que, para os alunos o melhor entre eles é aquele que divide 

dúvidas e repassa informações relevantes para a realização das atividades e não, 

necessariamente, aquele que consegue boas notas individualmente e pouco participa 

das atividades em grupo. 

De acordo com o procedimento metodológico desta pesquisa, foi introduzida 

uma forma de atenuar essas distorções, através da aplicação da ponderação descrita 

na Tabela 4.3. Seguindo essa perspectiva de atenuar as distorções verificadas, foram 

realizados testes com a finalidade de se indicar qual a melhor ponderação a ser 

aplicada. Os resultados desses testes estão disponíveis no Apêndice E. A partir disso, 

chegamos à conclusão de que, nessa situação, a escolha plausível por diminuir as 

distorções entre os dois processos é aplicar a Ponderação 2. 
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Na ponderação 2, temos que 75% do peso da avaliação de cada aluno é 

oriunda do PAM e os outros 25% são do PAMA. Na Tabela 5.16, são apresentados 

os dados processados após a aplicação da ponderação 2. 

 

Tabela 5.16 – Alunos por Competência semestre 2015.2 após a ponderação 2. 

Alunos 
Conceito na Competência 

1 2 3 4 5 

Aluno 01 3,63 3,44 3,94 3,94 4,38 

Aluno 02 4,00 4,38 4,38 3,31 3,50 

Aluno 03 3,88 4,00 3,75 4,00 3,69 

Aluno 04 2,50 2,50 3,00 3,38 4,00 

Aluno 05 3,13 2,13 3,00 3,56 3,69 

Aluno 06 4,63 4,25 3,88 4,19 3,94 

Aluno 07 3,69 3,06 2,06 3,38 3,56 

Aluno 08 1,75 1,75 2,00 2,19 2,19 

Aluno 09 4,63 4,25 4,06 3,38 3,13 
Fonte: O autor. 

 

Com a elaboração da Tabela 5.16, chegamos a um passo fundamental que é 

apontar uma alternativa para se evitar que avaliações tendenciosas influenciem o 

direcionamento e andamento das discussões em sala de aula. A partir das 

informações obtidas, elaboramos um novo gráfico de desempenho cujas diferenças 

foram atenuadas, conforme o Gráfico 5.14 abaixo. 

 

 
Gráfico 5.14 – Variância das competências do semestre 2015.2 segundo a Ponderação 2. 

Fonte: O autor. 
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No Gráfico 5.14, obtivemos uma nova variância entre a calculada pelo 

Processo de Avaliação Mútua Automático e o processo de avaliação realizado pelos 

alunos. Podemos observar, através do gráfico exposto, que as altas variâncias 

existentes no PAMA foram minimizadas. Em conformidade com esse aspecto, 

observamos que houve uma diminuição de avaliações com variações que chegavam 

até o conceito ótimo as quais foram verificadas no PAM. 

Para efeito de comparação, analisamos o desempenho de dois alunos: o Aluno 

01 e o Aluno 08. Para o Aluno 01, obtemos os seguintes gráficos de desempenho. 

 

   
Gráfico 5.15 – Gráficos de desempenho do Aluno 01 (2015.2) segundo o PAM (esquerda), 

Ponderação 2 (centro) e PAMA (direita) 
Fonte: O autor. 

 

De acordo com o Gráfico 5.15, o Aluno 01 obteve um desempenho diferente se 

comparamos o PAM e o PAMA. Como solução adotada, utilizamos a Ponderação 2 

que reduz as diferenças entre os dois processos, levando em consideração que a 

avaliação realizada pelos alunos possui um peso maior. 

Convém observar que o Aluno 01 foi o que obteve a maior diferença entre todos 

os avaliados em ambos os processos. No PAM, esse aluno foi considerado como o 

melhor da disciplina, enquanto que no PAMA ele ficou empatado com outro discente 

na quarta posição. Uma variação semelhante pode ser visualizada para o Aluno 08. 

Esse aluno foi, em ambos os processos, considerado o que obteve o menor 

desempenho na disciplina analisada. 
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Gráfico 5.16 – Gráficos de desempenho do Aluno 08 (2015.2) segundo o PAM (esquerda), 

Ponderação 2 (centro) e PAMA (direita) 
Fonte: O autor. 

 

De acordo com o Gráfico 5.16, podemos perceber que a atenuação das 

diferenças entre os dois processos foi menor em comparação com o Aluno 01. 

Percebemos claramente que os alunos conseguem identificar entre os seus pares 

aqueles que ajudam no desenvolvimento das atividades. Fica evidente que, na 

percepção do PAM, os discentes, nas duas primeiras competências, tendem a 

conceituar bem acima do que foi calculado no PAMA. Para concluir esta análise, no 

Gráfico 5.17 abaixo, foi disponibilizado o desempenho da Turma 2015.2 nos dois 

processos e após a aplicação da Ponderação 2. 

 

   
Gráfico 5.17 – Gráficos de desempenho da Turma 2015.2 segundo o PAM (esquerda), Ponderação 2 

(centro) e PAMA (direita) 
Fonte: O autor. 

 

Conforme podemos verificar no Gráfico 5.17, o desempenho da Turma de 

Banco de Dados do semestre 2015.2, de acordo com o PAM, possui o conceito bom 

em 4 das 5 competências avaliadas, perdendo alguns pontos apenas na competência 

3 que avalia a participação efetiva na disciplina. No PAMA, ocorreu o contrário, pois a 

única competência que o conceito se aproximou do nível bom foi a terceira. 
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Esse fato justifica como foi divergente a percepção dos alunos em relação ao 

que foi calculado automaticamente. Ao centro do Gráfico 5.17, observamos a 

aplicação da ponderação 2 que atenua essas divergências. Ao analisar a aplicação 

da ponderação 2, percebemos que o desempenho da turma de Banco de Dados no 

semestre 2015.2 foi homogêneo. 

 

5.3 Considerações Finais 

 

Neste capítulo, foram abordadas a aplicação da metodologia e o referencial 

teórico em dois estudos de caso: no primeiro aplicamos o PAMA e no segundo o PAM 

e PAMA. No primeiro momento, os alunos não sabiam que estavam sendo avaliados, 

assim foi possível obter informações relevantes sobre o comportamento deles, no 

ambiente de avaliação virtual, que apontam algumas tendências dos mesmos no 

ensino a distância. 

Ainda no primeiro estudo de caso, notamos que alguns alunos tendem a se 

comprometer mais com o curso, enquanto outros fazem apenas o necessário para 

serem aprovados na disciplina. Isso foi observado também no semestre 2015.2 no 

qual foram aplicados os dois processos. 

No segundo estudo de caso, observamos como fator preponderante o fato de 

que os alunos ao se avaliarem podem deduzir de maneira equivocada que o 

desempenho deles é satisfatório, ou ainda, podem concluir que o seu desempenho e 

de seus pares é acima da média. Esse aspecto é comprovado ao se analisar as 

medidas de desempenho elencadas. 

Ficou constatado que há divergências entre o processo de avaliação mútua e 

o processo de avaliação mútua automático. Como hipótese havia a suspeita de que 

os alunos tendem a avaliar de maneira desonesta os seus pares, mas o que foi 

comprovado é que eles tendem a perceber que o desempenho deles está acima da 

média. Diversos fatores podem influenciar essa percepção, no entanto eles não 

competem a esta pesquisa. 

Como tentativa de amenizar as distorções entre os dois processos, foi 

desenvolvida, nesta pesquisa, uma metodologia que pondera os conceitos obtidos 

pelos discentes nos dois processos. No segundo estudo de caso abordado neste 
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capítulo, foi adotada a ponderação 2. Como justificativa para essa escolha, utilizamos 

a diminuição significativa do coeficiente de variação. 

Ainda sobre os estudos de caso abordados nos semestres 2015.1 e 2015.2, 

percebemos que a introdução do processo de avaliação mútua ajudou os alunos a 

serem mais participativos na sala de aula online. 

É importante destacar que o uso dos dois processos no semestre 2015.2 

ocorreu em razão da necessidade de verificar se as avaliações prestadas pelos alunos 

eram livres de má fé. Por esse motivo, entendemos que, ao aplicá-los em conjunto, 

não estamos menosprezando um em detrimento de outro ou afirmando que um dos 

processos realizados seja falho. Além disso, com o uso do PAM e do PAMA, 

buscamos oferecer mais um recurso que pode auxiliar no favorecimento da colaboração 

nos ambientes de avaliação virtual. 

Salientamos que, em virtude desta pesquisa ser inicial, ainda há uma vasta 

gama de cenários a serem estudados. Isso é evidenciado principalmente quando 

tratamos de grupos, pois a forma como são formados pode alterar o desempenho 

deles no final da disciplina. 

Ao analisar o uso da ponderação 2, mesmo com uma predominância de 75% 

de um dos processos, ocorreram alterações significativas no rendimento final dos 

alunos. A principal mudança percebida foi na classificação final dos alunos no sistema 

de rankeamento. 

Ainda assim percebemos que o objetivo de fortalecer a colaboração foi 

alcançado com a utilização do processo de avaliação mútua, principalmente após a 

divulgação dos resultados e com a utilização do sistema de recompensa. 

O fortalecimento da colaboração foi evidenciado sob dois aspectos: o primeiro 

pelo aumento, apesar de pequeno, mas significativo, da participação dos alunos nos 

fóruns e chats da disciplina. Já o segundo aspecto foi pelo melhoramento das notas 

obtidas na disciplina. 

Quanto à percepção dos alunos, ao trabalharem em grupo, constatamos um 

aprofundamento do domínio dos temas tratados na disciplina; essa característica é 

evidenciada na correção dos fóruns e chats. Ocorreram ainda questionamentos sobre 

como realizar a avaliação dos alunos nas competências relacionadas. A principal 

dúvida foi como saber se o colega de turma era assíduo, mas, no decorrer do 

processo, foi explicado que a assiduidade era medida nas participações em grupos. 
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Para saber o desempenho do colega era necessário a interação, uma vez que 

a resposta podia ser inferida pelos demais participantes ao verificar a capacidade de 

cada integrante de responder e trabalhar em grupo. Outra forma de se obter essa 

informação foi através do colega que podia divulgar a nota obtida durante os debates 

em grupo. 

Por fim, entendemos que o objetivo principal e os objetivos secundários foram 

contemplados, além disso, ao utilizar os dois processos, percebemos que um 

complementava o outro. Encerramos a análise dos dados com a convicção de que 

esta pesquisa pode ter diversos desdobramentos. 
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Para a realização desta pesquisa, foram necessários muitos debates até a 

definição de como o processo de avaliação mútua, em conjunto com elementos de 

gamificação, podia fortalecer o ensino a distância. Decidimos abordar esse processo 

por se tratar de uma estratégia de autoavaliação e autoconhecimento que proporciona 

a participação dos alunos no seu processo de aprendizagem. 

Ao encontramos semelhanças entre a Gamificação e o Ensino a Distância, 

entendemos que alguns conceitos da Gamificação podem ser utilizados para o 

fomento da discussão no Ensino a Distância. Compreendemos assim que esses 

conceitos podem ajudar o aluno a se manter motivado e participativo na sala de aula 

a distância.  

A partir dessas considerações e do que foi discutido ao longo deste trabalho, 

entendemos que esta pesquisa apresentou uma técnica que aliou o processo de 

avaliação mútua a conceitos de gamificação para melhorar a participação e, 

consequentemente, o desempenho dos alunos nos cursos ofertados na modalidade a 

distância. 

A pesquisa teve como objetivo principal fortalecer o ensino a distância através 

do uso do processo de avaliação mútua com conceitos de gamificação. No decorrer 

da pesquisa e após a revisão da literatura, entendemos que o processo de avaliação 

mútua precisava ser validado e, para isso, desenvolvemos esse método de avaliação 

automatizado, utilizando as mesmas métricas do processo de avaliação mútua. 

Ao compararmos os dois processos, identificamos uma tendência peculiar 

existente nos discentes a distância. Essa tendência é evidenciada pelo fato dos alunos 

entenderem que o tempo despendido nas disciplinas e o seu desempenho são 

satisfatórios para a cumprimento das exigências das disciplinas a distância. Como 

forma de atenuar as diferenças encontradas nos dois processos, foi desenvolvido 

também um sistema de ponderação que o professor testa e escolhe qual a melhor 

ponderação a ser utilizada. 
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De acordo com o que foi estudado, conseguimos identificar que a interação e 

participação dos alunos nos fóruns e chats é determinante para a obtenção de êxito 

nas disciplinas ministradas a distância, tendo em vista que somente com os debates 

na sala de aula e nos grupos as dúvidas podem ser sanadas. 

Após a análise dos dois processos PAM-PAMA, chegamos à conclusão que é 

possível manter os dois funcionando simultaneamente. Concluímos também que o 

segundo processo pode ser utilizado como um meio de se verificar, em tempo real, o 

desempenho dos alunos dentro do grupo e na sala de aula. Essa é uma possibilidade 

que este estudo expõe e que não foi tratado por questões de tempo, podendo ser 

abordado em trabalhos futuros 

Ao tratarmos do processo de avaliação automática, observamos que é 

necessário o desenvolvimento de um aplicativo para que ele possa ocorrer de forma 

síncrona com o andamento das atividades. Esse aplicativo pode ser um plugin ou 

ferramenta para a plataforma Moodle, sendo essa uma outra possibilidade de trabalho 

futuro. Entendemos que, ao desenvolver essa possibilidade, a metodologia desta 

pesquisa pode ser alterada para tornar mais viável o desenvolvimento desse 

aplicativo. 

Salientamos que, no desenvolvimento deste estudo, em virtude do tempo, dois 

aspectos relevantes não foram observados. O primeiro condiz com a questão de como 

os fóruns e chats podem ser conduzidos, no decorrer da disciplina, a terem um grau 

maior na resolução de questionamentos e o segundo trata da assiduidade dos alunos 

nas salas de aula. Embora esses aspectos não tenham sido analisados, entendemos 

que isso não altera os resultados obtidos nesta pesquisa. 

No processo de avaliação mútua automático, foi verificado o número de 

acessos geral e por tipo de atividade, mas não foi contabilizado o tempo de acesso, 

portanto, não é possível verificar se há relação direta entre essas duas variáveis. 

Sendo, portanto, uma outra vertente que poderá ser abordada em trabalhos futuros. 

Além dos aspectos tratados no parágrafo anterior, compreendemos que pode 

haver outras medidas de desempenho além da variância. Tais como: a média da turma 

e do grupo a cada momento que uma atividade for realizada, mas para isso se faz 

necessário automatizar todo o processo. Esse aspecto poderá ser tratado também em 

trabalhos futuros. 
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Quanto aos elementos de gamificação adotados, mesmo abordados de modo 

mais genérico, surtiram o efeito desejado. Convém verificar se no decorrer de mais 

semestres letivos eles permanecerão obtendo os mesmos resultados, se deverão ser 

atualizados e/ou substituídos, sendo essa abordagem a ser verificada em trabalhos 

futuros. 

Diante das dificuldades, chegamos à conclusão de que o maior desafio para o 

término desta pesquisa foi a quantidade de possibilidades existentes de se abordar o 

mesmo tema deste trabalho. O recorte utilizado foi desenhado à medida que a 

pesquisa foi desenvolvida e, por esse motivo, algumas lacunas descritas 

anteriormente não foram preenchidas adequadamente. 

Após a realização deste estudo, apesar de todos os entraves inerentes, 

acreditamos que conseguimos encontrar meios não só de se fortalecer o ensino a 

distância, mas também encontramos novas fontes de pesquisa. Entendemos que as 

abordagens sob os aspectos levantados podem ajudar a diminuir as altas taxas de 

evasão encontradas nessa modalidade de ensino. 

Tendo em vista o que foi exposto neste estudo, podemos acrescentar duas 

propostas de trabalhos futuros. A primeira diz respeito à abordagem do processo de 

avaliação mútua em grupos com liderança. A segunda se refere à análise de como 

esse processo de avaliação mútua pode ser estendido para ser utilizado não apenas 

em uma disciplina, mas em todos os cursos, sejam eles pertencentes às ciências 

humanas ou exatas, presenciais ou a distância. 
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APÊNDICE A 

 

Tabulação dos dados para realização do PAMA no semestre 2015.2 

 

Esta seção do trabalho trata do processo de Tabulação dos dados para a 

execução do Processo de Avaliação Mútua Automático realizado no semestre de 

2015.2. Nesta seção, são disponibilizadas as tabelas que não foram incluídas no 

corpo do texto. No primeiro momento, após a extração, limpeza e formatação dos 

dados, foi elaborada a Tabela 1 que contém, a seguir, a relação de acessos dos alunos 

por atividade. 

 

Tabela 1 – Relação de acesso dos alunos por atividade. 

Alunos 
Todos 

Acessos 
Acesso por Atividade 

Arquivo Fórum Tarefa Chat 

Aluno 01 830 15 57 220 22 

Aluno 02 927 19 210 132 144 

Aluno 03 1.245 34 331 241 - 

Aluno 04 571 13 76 159 - 

Aluno 05 1.037 32 45 261 9 

Aluno 06 2.393 70 287 395 175 

Aluno 07 2.568 135 361 577 10 

Aluno 08 775 39 126 223 2 

Aluno 09 2.269 14 239 231 582 

 

Em seguida, foram aferidas as medidas de desempenho dos alunos no 

semestre 2015.2, de acordo com o processo de avaliação mútua automático. Na 

Tabela 2 exposta abaixo, podemos visualizar a relação dos alunos por medida de 

desempenho. 

 

Tabela 2 – Relação de acesso dos alunos por medidas de desempenho. 

Medidas de 
Desempenho 

Todos 
Acessos 

Acesso por Atividade 

Arquivo Fórum Tarefa Chat 

Variância 610.962,25 1.560,44 14.635,53 18.547,75 36.467,36 

Desvio-padrão 781,64 39,50 120,98 136,19 190,96 

Coeficiente de Variação 55,77 95,83 62,86 50,25 182,06 

 

Em continuidade a execução do Processo de Avaliação Mútua Automático, foi 

elaborada a Tabela 3 organizada a seguir na qual está organizada a lista de alunos 

por entrega das atividades online. 
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Tabela 3 – Alunos por entrega das atividades online. 

Alunos 
Atividades 

Obrigatórias 
Atividades 

Extras 
A.O. 

Percentual 
A.E. 

Percentual 

Aluno 01 9 5 81,82% 83,33% 

Aluno 02 8 3 72,73% 50,00% 

Aluno 03 11 6 100,00% 100,00% 

Aluno 04 10 5 90,91% 83,33% 

Aluno 05 9 5 81,82% 83,33% 

Aluno 06 11 5 100,00% 83,33% 

Aluno 07 9 5 81,82% 83,33% 

Aluno 08 7 5 63,64% 83,33% 

Aluno 09 10 4 90,91% 66,67% 

 

Com base nas informações de percentual de entrega das atividades, foi 

elaborada a Tabela 4 que compreende as medidas de desempenho por entrega das 

atividades, exibida logo abaixo. 

 

Tabela 4 – Entrega das atividades online por Medidas de Desempenho. 
Medidas de 

Desempenho 

Atividades 
Obrigatórias 

Atividades 
Extras 

Variância 1,75 0,694 

Desvio-padrão 1,323 0,833 

Coeficiente de Variação 14,174 17,442 

Erro padrão da média 0,441 0,278 

 

Em conformidade com o que foi realizado no semestre 2015.1, logo em 

seguida, foi elaborada Tabela 5 com o percentual de acerto de cada aluno por 

atividade. As informações podem ser visualizadas abaixo. 

 

Tabela 5 – Percentual de acerto dos alunos por atividades entregues. 

Alunos A.O. A.E. P.P. 
Média do 

Aluno 

Aluno 01 60,58% 73,33% 60,00% 62,78% 

Aluno 02 56,66% 48,36% 32,50% 40,50% 

Aluno 03 60,30% 61,67% 35,00% 45,39% 

Aluno 04 60,00% 67,50% 74,00% 69,90% 

Aluno 05 58,24% 73,33% 82,50% 75,82% 

Aluno 06 74,54% 65,00% 42,50% 53,41% 

Aluno 07 50,50% 69,17% 62,50% 61,43% 

Aluno 08 42,73% 62,50% 45,00% 48,05% 

Aluno 09 55,48% 60,00% 45,00% 50,10% 
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APÊNDICE B 

 

Tabelas e gráficos de desempenho do PAMA no semestre 2015.2 

 

Nesta seção do trabalho, são disponibilizados os gráficos de desempenho que 

não foram incluídos no corpo do texto que condizem com a realização do Processo 

de Avaliação Mútua Automático. Iniciamos apresentando as medidas de desempenho 

e o seu respectivo gráfico referente ao Grupo A criado na disciplina de Banco de 

Dados no semestre 2015.2. 

 

Tabela 6 – Medidas de Desempenho do Grupo A. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 2,67 3,00 3,33 2,67 3,33 

Variância 4,333 3,000 0,333 0,333 2,333 

Desvio-padrão 2,082 1,732 0,577 0,577 1,528 

Coeficiente de Variação 78,062 57,735 17,321 21,651 45,826 

Erro padrão da média 1,202 1,000 0,333 0,333 0,882 

 

 

Gráfico 1 – Desempenho do Grupo A por Competência. 

 

A seguir, na Tabela 7, são apresentadas as medidas de desempenho do Grupo 

B segundo o PAMA no semestre 2015.2. 
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Tabela 7 – Medidas de Desempenho do Grupo B. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 3,67 3,67 4,00 3,00 2,33 

Variância 5,333 5,333 3,000 1,000 0,333 

Desvio-padrão 2,309 2,309 1,732 1,000 0,577 

Coeficiente de Variação 62,984 62,984 43,301 33,333 24,744 

Erro padrão da média 1,333 1,333 1,000 0,577 0,333 

 

No Gráfico 2 abaixo, foi disponibilizado o desempenho do Grupo B por 

competência. 

 

 

Gráfico 2 – Desempenho do Grupo B por Competência. 

 

Por fim, na Tabela 8, são apresentadas as medidas de desempenho do Grupo 

C segundo o PAMA no semestre 2015.2. 

 

Tabela 8 – Medidas de Desempenho do Grupo C. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 1,33 2,00 3,00 3,33 3,33 

Variância 0,333 3,000 0,000 0,333 1,333 

Desvio-padrão 0,577 1,732 0,000 0,577 1,155 

Coeficiente de Variação 43,301 86,603 0,000 17,321 34,641 

Erro padrão da média 0,333 1,000 0,000 0,333 0,667 
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Como complemento da análise dos grupos, logo abaixo, foi disponibilizado o 

desempenho do Grupo C por competência. 

 

 

Gráfico 3 – Desempenho do Grupo C por Competência. 

 

Para finalizar, são apresentados os gráficos que comparam respectivamente o 

Grupo A, B e C com a Turma. 

 

   
Gráfico 4 – Desempenho do Grupo A (esquerda). Grupo B (centro) e Grupo C (direita) comparado 

com a Turma. 
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APÊNDICE C 

 

Modelo de questionário para a realização do PAM no semestre 2015.2 

 

Nesta seção do trabalho, é apresentado o instrumento utilizado para a 

execução do Processo de Avaliação Mútua realizado pelos discentes no semestre 

2015.2, na disciplina Banco de Dados. 

O referido instrumento foi aplicado com os alunos no final da disciplina, 

utilizando o Ambiente de Avaliação Virtual Moodle. Utilizamos, como meio 

instrumental de aplicação, uma atividade do tipo base de dados que foi devidamente 

configurada e disponibilizada aos alunos no final da disciplina. Na Figura 1, 

apresentamos como ficou disposta a apresentação da Base de Dados: 

 

 

Figura 1 – Disponibilização do Instrumento de Avaliação. 

 

No enunciado da atividade, foi exposto o propósito da realização do PAM. Na 

Figura 2, apresentamos o enunciado da atividade que os alunos tiveram acesso para 

a realização do PAM. 

 

 

Figura 2 – Descrição do Instrumento de Avaliação. 
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Nas Figuras 3 e 4, apresentamos a tela que cada aluno teve acesso para a 

realização do Processo de Avaliação Mútua. A primeira parte do instrumento 

corresponde a identificação do aluno e a apresentação da escala de avaliação do 

Processo de Avaliação Mútua. 

 

 

Figura 3 – Identificação do aluno presente no Instrumento de Avaliação. 

 

A segunda parte corresponde à autoavaliação que o aluno faz. 

 

 

Figura 4 – Realização da autoavaliação presente no Instrumento de Avaliação. 
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Na terceira, quarta e quinta parte do instrumento de avaliação, o aluno avalia o 

seu par. Um exemplo dessa avaliação pode ser visualizado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Realização da avaliação dos pares, presente no Instrumento de Avaliação. 

 

Na última parte do instrumento de avaliação, foi disponibilizado para os alunos 

um espaço para a colocação de alguma observação que não foi sanada e/ou 

contemplada por esse instrumento. 

 

 

Figura 6 – Disponibilização de espaço para realização de observações. 
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APÊNDICE D 

 

Tabelas e gráficos de desempenho do PAM no Semestre 2015.2 

 

Nesta seção do trabalho, é apresentada a tabulação dos dados e os gráficos 

de desempenho oriundos da realização do Processo de Avaliação Mútua que não 

foram inseridos no corpo do texto. O referido processo foi realizado pelos alunos no 

semestre 2015.2. Para chegarmos ao conceito final exibido no corpo do texto, foi 

realizada a média ponderada entre a autoavaliação e as avaliações recebidas dos 

colegas. Na Tabela abaixo, são apresentados os dados obtidos pelos alunos na 

autoavaliação e na avaliação dos colegas. 

 

Tabela 9 – Dados extraídos após a realização do PAM. 

Alunos 
Auto Avaliação  

Avaliação do 
Colega 1 

Avaliação do 
Colega 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Aluno 01 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 

Aluno 02 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 

Aluno 03 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 

Aluno 04 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Aluno 05 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 5 3 4 4 4 

Aluno 06 5 4 3 5 5 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 

Aluno 07 4 3 1 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 

Aluno 08 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

Aluno 09 4 3 3 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

 

Em seguida, foram aferidas as medidas de desempenho da turma por 

competência no semestre 2015.2 de acordo com o processo de avaliação mútua, 

conforme mostra a Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Medidas de Desempenho da Turma segundo o PAM. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 3,86 3,44 3,31 3,64 3,75 

Variância 0,955 0,793 0,918 0,361 0,469 

Desvio-padrão 0,977 0,891 0,958 0,601 0,685 

Coeficiente de Variação 25,308 25,860 28,992 16,514 18,257 

Erro padrão da média 0,326 0,297 0,319 0,200 0,228 
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Além das informações descritas anteriormente, também foram obtidos os 

dados e gerados os gráficos de desempenho para os Grupos A, B e C no PAM. Na 

Tabela 11, são apresentadas as medidas de desempenho do Grupo A segundo o 

PAM. 

 

Tabela 11 – Medidas de Desempenho do Grupo A. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 3,92 3,25 3,08 3,67 3,67 

Variância 0,896 1,188 1,896 0,021 0,146 

Desvio-padrão 0,946 1,090 1,377 0,144 0,382 

Coeficiente de Variação 24,166 33,530 44,656 3,936 10,415 

Erro padrão da média 0,546 0,629 0,795 0,083 0,220 

 

No Gráfico abaixo, é apresentado o desempenho do Grupo A por competência. 

 

 

Gráfico 5 – Desempenho do Grupo A por Competência. 

 

Em continuidade a realização do PAM, os dados referentes ao Grupo B também 

foram organizados e tabulados. Logo abaixo, na Tabela 12, são apresentadas as 

informações referentes ao Grupo B. 
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Tabela 12 – Medidas de Desempenho do Grupo B. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 3,67 3,33 3,08 3,33 3,33 

Variância 2,083 1,333 0,896 1,021 1,021 

Desvio-padrão 1,443 1,155 0,946 1,010 1,010 

Coeficiente de Variação 39,365 34,641 30,697 30,311 30,311 

Erro padrão da média 0,833 0,667 0,546 0,583 0,583 

 

No Gráfico abaixo, é apresentado o desempenho do Grupo B por competência. 

 

 

Gráfico 6 – Desempenho do Grupo B por Competência. 

 

Para finalizar a tabulação dos dados referentes aos grupos, foi elaborada a 

Tabela 13 abaixo referente às medidas de desempenho do Grupo C. 

 

Tabela 13 – Medidas de Desempenho do Grupo C. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 4,00 3,75 3,75 3,92 4,25 

Variância 0,750 0,438 0,438 0,146 0,063 

Desvio-padrão 0,866 0,661 0,661 0,382 0,250 

Coeficiente de Variação 21,651 17,638 17,638 9,750 5,882 

Erro padrão da média 0,500 0,382 0,382 0,220 0,144 
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No Gráfico 7, é apresentado o desempenho do Grupo C por competência. 

 

 

Gráfico 7 – Desempenho do Grupo C por Competência. 

 

Para finalizar, são apresentados os gráficos que comparam respectivamente o 

Grupo A, B e C com a Turma. 

 

   
Gráfico 8 – Desempenho do Grupo A (esquerda). Grupo B (centro) e Grupo C (direita) comparado 

com a Turma. 
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APÊNDICE E 

 

Testes realizados para a escolha da ponderação a ser aplicada 

 

Nesta última seção dos Apêndices, são apresentadas as informações que 

nortearam a escolha da ponderação que foi aplicada no semestre 2015.2 ao comparar 

o PAM e o PAMA. Para a escolha da melhor ponderação a ser aplicada, realizamos a 

comparação entre as medidas de desempenho de cada uma das ponderações. Além 

dessa comparação, foram confrontadas as diferenças entre os dois processos e só 

então escolhemos a que apresentava uma menor variância e que atenuava as 

discrepâncias entre os dois processos.  

Por esse motivo, logo abaixo, são apresentadas as tabelas referentes a cada 

ponderação. Na Ponderação 01, 90% do peso das notas obtidas pelos alunos são 

oriundas do Processo de Avaliação Mútua, já os outros 10% são oriundos do Processo 

de Avaliação Mútua Automático, conforme pode ser observado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Medidas de Desempenho após a aplicação da Ponderação 01. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 3,73 3,39 3,32 3,58 3,68 

Variância 0,875 0,838 0,839 0,348 0,415 

Desvio-padrão 0,935 0,916 0,916 0,590 0,644 

Coeficiente de Variação 25,074 27,015 27,597 16,504 17,523 

Erro padrão da média 0,312 0,305 0,305 0,197 0,215 

 

Já na Ponderação 02 há: 75% a 25%, respectivamente, do PAM e PAMA, 

sendo essa a escolha tratada e abordada no corpo do texto. 

 

Tabela 15 – Medidas de Desempenho após a aplicação da Ponderação 02. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 3,53 3,31 3,34 3,48 3,56 

Variância 0,896 0,994 0,758 0,340 0,389 

Desvio-padrão 0,946 0,997 0,871 0,583 0,623 

Coeficiente de Variação 26,774 30,155 26,063 16,756 17,500 

Erro padrão da média 0,315 0,332 0,290 0,194 0,208 

 



105 

 

Ao realizar a comparação entre a ponderação 01 e 02, podemos verificar que 

a primeira possui a menor variância nas duas primeiras competências, já a 

ponderação 02 possui a menor variância nas três últimas competências avaliadas. No 

corpo do texto, a escolha foi pela segunda, pois foi a que mais diminuiu as distâncias 

entre os processos de avaliação mútua automático e o realizado pelos alunos. 

Na Ponderação 03, é realizada uma média entre os dois processos, sendo essa 

a opção que diminuiu ao máximo as distorções entre o PAM e PAMA.  A Ponderação 

03 não foi escolhida por manter taxas de variação maiores em todas as competências 

se comparada as ponderações 01 e 02. Na Tabela 16, são apresentadas as medidas 

de desempenho da Ponderação 03. 

 

Tabela 16 – Medidas de Desempenho após a aplicação da Ponderação 03. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 3,21 3,17 3,38 3,32 3,38 

Variância 1,305 1,488 0,723 0,356 0,492 

Desvio-padrão 1,142 1,220 0,850 0,597 0,702 

Coeficiente de Variação 35,602 38,525 25,188 17,972 20,787 

Erro padrão da média 0,381 0,407 0,283 0,199 0,234 

 

Já na Ponderação 04, os pesos das avaliações finais são invertidos: 25% a 

75%, respectivamente, do PAM e PAMA. Nesta ponderação, passamos a verificar um 

aumento significativo na variância em todas as competências. Na Tabela 17, podemos 

observar as medidas de desempenho obtidas após essa ponderação. 

 

Tabela 17 – Medidas de Desempenho após a aplicação da Ponderação 04. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 2,88 3,03 3,41 3,16 3,19 

Variância 2,182 2,277 0,813 0,409 0,779 

Desvio-padrão 1,477 1,509 0,901 0,640 0,883 

Coeficiente de Variação 51,257 49,843 26,438 20,247 27,695 

Erro padrão da média 0,492 0,503 0,300 0,213 0,294 

 

Por fim, na Tabela 18, são apresentadas as medidas de desempenho da 

Ponderação 05 cujos pesos são respectivamente 10% e 90% para o PAM e PAMA. 
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Tabela 18 – Medidas de Desempenho após a aplicação da Ponderação 05. 

Medidas de 
Desempenho 

Competências 

1 2 3 4 5 

Média 2,69 2,94 3,43 3,06 3,08 

Variância 2,933 2,892 0,927 0,459 1,040 

Desvio-padrão 1,713 1,701 0,963 0,678 1,020 

Coeficiente de Variação 63,761 57,759 28,061 22,118 33,159 

Erro padrão da média 0,571 0,567 0,321 0,226 0,340 

 

Assim como na Ponderação 04, essa ponderação apresenta as maiores taxas 

de variação. Outro ponto importante, nessa ponderação, é a permanência dos graus 

de distorção entre os dois processos de avaliação mútua que estão sendo 

ponderados. 


