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RESUMO 

 

 

O texto traça algumas reflexões sobre avaliação e educação online, tendo em vista que 

estas atividades se apresentam historicamente como das mais polêmicas no processo de 

ensino. Destaca que, no contexto atual, a educação online é uma opção tecnológica 

presente e que a avaliação como instrumento pedagógico apresenta condições de 

favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Procurou identificar na pesquisa de 

campo as percepções dos envolvidos no processo de educação online de uma 

universidade corporativa e o modelo mais adequado para ser aplicado em avaliação da 

aprendizagem em cursos online. 
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Numerosas experiências em educação online estão ganhando os cenários 

escolares, universitários e corporativos, entretanto os professores e os tutores não estão 

sendo preparados adequadamente com metodologias e estratégias pedagógicas 

específicas para a modalidade online de docência. 

Em particular a avaliação, tão problemática, contingente e confusa, permanece 

como problema e solução na busca constante da melhoria do processo de ensino-

aprendizagem. Não só os professores, mas todos os envolvidos no processo, precisam 

reconhecer que a avaliação pode ser utilizada como uma opção pedagógica, apesar de, 

segundo Perrenoud (1999), estar hoje associada a uma hierarquia de excelências, 

classificatória e de difícil comprovação. 

Esse estudo trata a avaliação da aprendizagem online deixando claro que enfoca 

um dos aspectos mais problemáticos da educação, como já tem sido historicamente 

comprovado no universo da sala de aula presencial. 

 

Educação a Distância (EaD) e Educação Online 

 

A EaD que é praticada com a utilização de ferramentas tecnológicas tradicionais 

de comunicação, tais como correio, rádio e televisão, passa com a evolução da 

informática a utilizar outras ferramentas. Mas a aplicação destas novas tecnologias não 

caracteriza por si só que a Educação Online seja uma evolução da EaD. 

A Educação Online é uma proposta que utiliza ferramentas diferentes para que o 

educando aprenda de maneira diferente. A “bidirecionalidade” possível, altera a 

concepção da EaD tradicional, que passa a ter vias de mão dupla e compartilhamento 

simultâneo de informações. Pode evitar a centralização no conteúdo, no professor ou no 

aluno e permitir a aprendizagem de qualidade, que exige interatividade, e todos os 

atores passam a ter papel relevante no processo de ensino-aprendizagem. Deixa de ser 

uma transmissão de “A” para “B” ou de “B” para “A” e passa a ser comunicação de “A” 

com “B”. 
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Educação Online e Cibercultura  

Educação online é definida por Moran (2003, p. 39) como um “conjunto de 

ações de ensino aprendizagem desenvolvidas por meio de meios telemáticos, como a 

Internet, a videoconferência e a teleconferência”. Para Lévy (1999), a educação online é 

um advento da cibercultura, pois a utilização do computador conectado à internet tornou 

possível a comunicação de pessoas em locais distantes tanto de forma síncrona como 

assíncrona, em atividades com fluxos múltiplos e simultâneos de informação. 

As novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), tendo como 

expoente a internet, conseguem eliminar limitações espaço-temporais, e Castells (1996) 

apud Lemos (2003) menciona que a convergência da informática com as 

telecomunicações dá origem à sociedade da informação ou sociedade informacional. 

Desse modo, se a modernidade pode ser caracterizada como uma forma de apropriação 

técnica do social, a cibercultura é marcada por diversas formas de apropriação social-

midiática. 

Neste ambiente comunicacional apoiado nas interfaces e na interatividade é 

possível a participação nas comunidades de aprendizagem cooperativas, porém para 

Palloff e Pratt (2002) a simples participação não é suficiente para criar e sustentar uma 

comunidade de aprendizagem online. Para que isto ocorra é necessário que a 

participação seja colaborativa, o que configura uma das principais características deste 

novo ambiente de aprendizagem. 

A colaboração vai além da participação, pressupõe uma atividade coletiva, em 

que a tarefa de um pode ser complementada pelas inserções dos demais, criando o 

conhecimento coletivo mencionado por Lévy (1999). A colaboração coletiva exige 

diálogo entre emissão e recepção, intervenção crítica, respeito ao pensamento do outro, 

superação das diferenças e busca de resultados compartilhados. 

 

O Professor, Educação Online e Cibercultura  

Para Kenski (2004), a força do modelo tradicional da sala de aula presencial cria 

dificuldades para o docente online utilizar a interatividade permitida pelas interfaces. 
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Para a docência online, os envolvidos no processo precisam se dar conta de que as 

interfaces online favorecem um novo reposicionamento dos pólos emissão e recepção. 

Lévy (1999) define que o comportamento do professor é o ponto principal para a 

mudança qualitativa nos processos de ensino-aprendizagem online, e observa que é 

preciso evitar transferir cursos clássicos para formatos hipermídia interativos. Considera 

que o caminho mais promissor é estabelecer novos critérios de constituição dos saberes 

e a utilização da inteligência coletiva para o domínio educativo da aprendizagem 

cooperativa. 

Para que a aprendizagem cooperativa ocorra, é preciso utilizar o novo universo 

disponível à educação, o ciberespaço, e fazer isto corretamente. Para Santos (2003a), as 

tradicionais práticas de EaD reduzem o processo de aprendizagem a mera transmissão 

de informações. Hoje, depois dos avanços em teorias e tecnologia, o conhecimento só 

acontece pela relação interativa entre emissor e receptor, num tratamento crítico do 

aprendizado. Cada experiência do conhecimento permite que os alunos formulem e 

reformulem seu aprendizado, num processo contínuo do saber. Sendo, por isso, um 

processo coletivo, dinâmico e interativo, que se tornou possível na EaD em decorrência 

do surgimento do ciberespaço, que acabou gerando a cibercultura. 

Apesar de as TICs possuírem potencial bidirecional, hipertextual e interativo, a 

tecnologia não engendra por si só a aprendizagem colaborativa, e a interatividade 

possível pode colaborar no processo ao permitir utilizar a avaliação para o sucesso da 

aprendizagem.  

 

Avaliação 

Perrenoud (1999) sustenta que o conceito de avaliação é formado a partir de 

determinações de conduta e atribuição de um valor a um ato ou curso de ação. O ato de 

avaliar não pode se encerrar na configuração do valor, mas deve ser composto da coleta 

dos dados, análise e síntese. A avaliação que nasceu nos colégios jesuítas do século 

XVII tornou-se indissociável do ensino de massa desde o século XIX. 

As modelagens de avaliação são constantemente denunciadas, por sua 

severidade, por seu laxismo, por sua arbitrariedade, por sua incoerência e por falta de 
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transparência. Perrenoud (1999) afirma que o ato de avaliar acaba por criar hierarquias, 

em função das quais se decide a progressão no aluno, a orientação para diversos tipos de 

estudos e a certificação antes da entrada no mercado de trabalho. 

 

Avaliação Tradicional (somativa) 

Quanto aos procedimentos habituais de avaliação, Perrenoud (1999) menciona 

que, de um modo geral e apesar das múltiplas variantes, ocorre a tendência de se 

utilizarem notas ou leque de apreciações qualitativas, cuja característica é submeter 

regularmente o conjunto dos alunos a provas pontuais. Esta avaliação diz-se normativa, 

no sentido de criar uma distribuição normal e procura definir a relação dos 

desempenhos individuais aos dos demais alunos. A avaliação tradicional não facilita a 

transformação de práticas de ensino em pedagogias abertas, ativas, individualizadas, 

pois tende a não abrir espaço para a descoberta e não incentiva a pesquisa. 

Luckesi (2006) explana que quando emprega o modelo tradicional a avaliação é 

antidemocrática, pois os professores tendem a utilizar as provas para selecionar, 

classificar e tentar distinguir os bons dos maus alunos. Desse modo, a avaliação não é 

utilizada para a correção das dificuldades da aprendizagem evidenciadas nas provas, 

pois o professor, após aplicar e corrigir as provas, atribui um valor (em notas ou 

conceitos) e espera que essa medida corresponda ao nível da qualidade da aprendizagem 

por parte do aluno. Esta classificação, boa ou ruim, é registrada e posteriormente 

somada à qualificação das demais disciplinas e unidades de ensino, compondo o 

histórico escolar do aluno. 

Hadji (2001) afirma que a avaliação não pode ser uma medida, questiona a 

métrica utilizada nas avaliações e defende que a aprendizagem é intangível. Desta 

forma, não é um objeto que pode ser definido de forma matemática, pois não pode ser 

comprovado e confirmado todas as vezes que o evento ocorrer. Um professor pode 

atribuir uma nota e outro professor para a mesma prova pode atribuir outra, desta forma 

não pode ser confirmado, não pode ser aceito como verdade e comprovado com os 

números utilizados na medida. 

Perrenoud (1999) afirma que a avaliação está associada na escola à criação de 

hierarquias e excelência e as avaliações dos alunos são comparadas para posterior 
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classificação definida pelo professor. Na maior parte das vezes os conceitos de 

avaliação e classificação se misturam na construção de tabelas, e enquanto alguns 

professores falam de exigências preestabelecidas, outros tendem a construir sua tabela a 

posteriori, em função da distribuição de resultados. 

 

Avaliação Formativa 

A idéia de avaliação formativa desenvolvida originalmente por Scriven (1967, 

apud PERRENOUD, 1999) identificou que as avaliações feitas nas modelagens 

tradicionais de notas e classificação criam normas de hierarquias, que dependem da 

aceitação de um consenso impossível em sociedade. Perrenoud (1999) afirma que 

historiadores ensinam que não há consenso neste assunto e que ocorrem disputas quase 

rituais, retomadas década após década, quando algumas linguagens são utilizadas como 

inovadoras apenas o suficiente para dissimular a perenidade das posições e das 

oposições.  

Não é uma idéia nova que a avaliação pode auxiliar o aluno a aprender e o 

questionamento dos pedagogos quanto às modelagens de avaliação que se valem das 

notas e querem colocar a avaliação mais a serviço da aprendizagem do aluno que do 

atendimento do sistema. 

 Embora muitos pedagogos condenem as notas, elas ainda estão presentes em 

inúmeros sistemas escolares. Bourdieu (1966 apud PERRENOUD, 1999) menciona que 

discussões acompanhadas de vibrantes defesas da educação sob medida e das 

pedagogias diferenciadas continuam atuais e permanecem no centro das discussões e 

contradições do sistema educativo. 

Perrenoud (1999) observa que outra função tradicional da avaliação é certificar 

aquisições em relação a terceiros. Um diploma garante aos empregadores em potencial 

que seu portador recebeu uma formação, o que permite contratá-lo sem fazer com que 

preste novos exames. A certificação fornece poucos detalhes dos saberes, das 

competências adquiridas e se o nível de domínio exigido foi atingido em cada campo do 

saber. Perrenoud afirma ainda que, no âmbito do funcionamento regular do sistema, se 

age como se aqueles que avaliam soubessem o que fazem e a eles é concedida uma certa 
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confiança. A vantagem de uma certificação instituída é justamente a de servir de 

passaporte para o emprego ou para uma formação posterior. 

A avaliação formativa introduz uma ruptura nos processos atuais de avaliação 

porque propõe utilizar a regulação ao nível das aprendizagens e individualizá-las. A 

avaliação formativa para ser implementada com sucesso precisa se situar em uma 

pedagogia diferenciada. Sendo assim, as provas e testes escolares tradicionais se 

revelam de pouca utilidade, por serem preparados mais para o desconto do que para a 

análise dos erros, mais para a classificação dos alunos do que para a identificação do 

nível de domínio de cada um. 

 Outras modelagens de avaliações processuais que são vertentes da avaliação 

formativa vêm sendo desenvolvidas por pesquisadores da área. No Brasil podemos citar 

como expoentes nacionais nesta linha de pesquisa Luckesi (2003), com a Avaliação 

Diagnóstica, e Hoffmann (2005a e 2005b), com os estudos sobre a Avaliação 

Mediadora.  

 

Concepções da Avaliação para Educação Online 

Segundo Silva (2006), as práticas questionadas das avaliações presenciais 

tornam-se mais evidentes nas práticas de avaliação da aprendizagem em cursos online. 

Para avaliar a aprendizagem em ambientes virtuais, não devem ser aplicadas 

metodologias que utilizem critérios e indicadores de avaliação reconhecidos pelo mundo 

acadêmico como ineficazes nas avaliações presenciais. As práticas tradicionais de 

avaliação ganham maior controvérsia quando utilizadas na modalidade online e passam 

a ser um problema ainda maior quando se necessita avaliar a aprendizagem dos alunos 

em aulas 100% online. 

As avaliações não devem ser utilizadas apenas para medir e aferir a capacidade 

dos alunos de aprenderem o conteúdo da disciplina. As avaliações podem e devem ser 

utilizadas de forma mais abrangente e servirem para: acompanhar a atuação de 

professores e tutores, verificar a adequabilidade da tecnologia, estratégias didáticas, 

infra-estrutura institucional de apoio, coordenação acadêmica e suporte tecnológico. 

Moreira (2003) sugere a utilização de alguns instrumentos de avaliação que já têm sido 

utilizados no ensino presencial, tais como portfolio (documental ou virtual), prova, auto-
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avaliação, trabalho de conclusão de curso (estudo de caso ou monografia), entrevistas, 

encontros presenciais, fichas de acompanhamento, discussão colegiada, correio 

eletrônico e correio acadêmico.  

As mudanças nas concepções sobre a aprendizagem nos novos ambientes não 

deixam de se projetar sobre a questão da avaliação. A evolução de novos espaços de 

aprendizagem, principalmente no ambiente online, atualiza a discussão da questão da 

avaliação, na medida em que estes ambientes oferecem recursos de aprendizagem e 

avaliação diferenciados. 

Picanço (2003) ressalta que devem ser praticados novos modelos de avaliação e 

como é um instrumento de controle e legitimação, deve ser preparada e aplicada sob 

proposições que levem em consideração princípios educacionais progressistas, que 

utilizem uma perspectiva crítica das condições históricas e venham a diminuir o 

sentimento de insegurança nas avaliações online. 

Picanço (2003) explana com muita propriedade, que uma nova modelagem de 

avaliação que substitua a experiência atual não está completamente esboçada, talvez 

porque já não seja possível a adoção de modelos únicos e universais. Talvez porque não 

seja necessário substituir um modelo por outro, mas seja possível a convivência de 

diferentes modelos nos quais cada disciplina ou curso desenvolva o seu modelo de 

avaliação e aprendizagem.  

 

Avaliação Formativa e Educação Online 

O portfolio online, definido por Santos (2006, p. 319) “como interface 

assíncrona de comunicação, dispositivo de pesquisa e prática pedagógica e, sobretudo 

de avaliação formativa”, deve, segundo a autora, ser utilizado para que professores e 

estudantes possam negociar as estratégias de produção do conhecimento. 

Apesar da disponibilidade de interfaces, Santos (2006) sustenta que é limitada a 

utilização destas ferramentas no processo de avaliação da aprendizagem em cursos 

online e menciona que o portfolio como interface é, na prática, pouco utilizado na 

avaliação em educação online.  

A autora acredita que é na rede de conexões que a avaliação da aprendizagem 

deve se pautar, com a utilização do portfolio, pois, para Santos (2006), avaliar é 
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diagnosticar e tomar decisões sobre este diagnóstico. Esta afirmação é a mesma 

proposta por Luckesi (2006, p. 81) quando afirma que para a avaliação presencial existe 

a necessidade de: 

 

modificar a sua utilização de classificatória para diagnóstica. 

Ou seja, a avaliação deverá ser assumida como instrumento de 

compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o 

aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias 

para que possa avançar seu processo de aprendizagem. 

   

Santos (2006) procura incentivar a utilização da avaliação formativa com a 

aplicação da auto-avaliação, a heteroavaliação e, principalmente, a co-avaliação. Porém 

salienta que a avaliação formativa está distante tanto da realidade presencial quanto da 

online. 

 

Avaliação Formativa na Educação Online Corporativa 

Para Ricardo e Fonseca (2006), a avaliação formativa aplicada a cursos online 

nas corporações precisa enfatizar a importância do planejamento do processo avaliativo 

nos treinamentos e atividades de ensino das universidades corporativas. Afirmam que 

todo projeto de cursos que utilizem a internet, antes de ser implementado, precisa da 

definição de como irá ocorrer o processo avaliativo. Para que seja possível realizar uma 

avaliação é necessário estabelecer os procedimentos desta avaliação, definir as 

modelagens da avaliação e os instrumentos utilizados.  

Apesar da presença das vantagens tecnológicas de interação, a utilização das 

estratégias formativas em cursos online é superficial diante das possibilidades, e 

Ricardo e Fonseca (2006) verificaram que a avaliação formativa tem sido utilizada 

como instrumento secundário e subutilizada nas avaliações da aprendizagem em cursos 

online. 

 

Metodologia 
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Este estudo foi desenvolvido através de pesquisa de campo utilizando uma 

abordagem qualitativa revestida com dados quantitativos considerados adequados. 

Portanto, pode ser considerado como quali-quanti, em decorrência da tabulação dos 

dados que facilitou o entendimento das percepções dos atores através de análises 

estatísticas. 

As perguntas mais relevantes consideraram a percepção dos atores quanto aos 

modelos de avaliação da aprendizagem em cursos online que privilegiam a dialógica e a 

interatividade nos processos de aprendizagem. 

 

Campo de Pesquisa 

Foi escolhida a Universidade Corporativa Petrobras (UP), por utilizar educação 

online nos cursos de formação continuada para a construção das competências 

necessárias ao seu desenvolvimento. 

A pesquisa de campo utilizou mais de um procedimento para coleta de dados e 

procurou identificar dimensões, categorias, tendências, padrões e o cruzamento dos 

perfis demográficos com as percepções dos participantes, possibilitando a análise das 

percepções quanto às modelagens.   

 

Limitações da Pesquisa 

Não foi intenção desta pesquisa esgotar o assunto e nem ser capaz de identificar 

todos os modelos de avaliação e indicadores utilizados por todas as universidades 

corporativas que fazem uso da educação online, nem definir a eficácia dos modelos 

como instrumentos de avaliação em todos os cursos de EaD que utilizem a internet. A 

pesquisa restringiu-se a abordar o assunto sob o ângulo das convicções que se 

manifestaram a respeito e, segundo Hadji (2001), pode ser considerada uma 

investigação com cunho científico, pois a legitimidade se dá quanto aos fatos, apesar de 

não terem sido analisadas todas as convicções existentes e limitar-se a registrar as 

convicções dominantes nos sujeitos da pesquisa. 

 

Critérios Estatísticos de Avaliação da Pesquisa 
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Foram utilizadas medidas de tendência central: moda, mediana e média e a 

medida de dispersão, desvio padrão.  

 

Sujeitos da Pesquisa 

Foram respondidos 62 questionários, sendo oito questionários dos 40 enviados 

via e-mail e 54 dos 60 entregues pessoalmente e devolvidos aos contatos e/ou ao 

pesquisador. 

 

Perfil Demográfico 

Tabuladas as respostas referentes às características dos sujeitos da pesquisa foi 

possível estabelecer o perfil dos participantes utilizando a medida de tendência central 

“moda”, que identificou que todos participaram pelo menos uma vez como aluno de um 

curso online na UP, e que mais de 50% não participaram da elaboração da avaliação, 

são do sexo masculino, avaliaram ou foram avaliados pelo critério atual de avaliação 

online, são graduados em engenharia e já cursaram pelo menos um curso de pós-

graduação. Também foi identificado próximo de 50% o percentual dos que participaram 

de somente um curso online e pertencem à faixa etária de mais de quarenta anos. 

 

Indicadores para avaliações de aprendizagem online 

 Sete indicadores foram disponibilizados para servirem de opções para os 

participantes e foram extraídos de Santos (2006a). Estes indicadores consideram as 

atitudes proativas dos alunos em cursos online para avaliar a aprendizagem pelos 

gestores do processo que poderiam ser classificados como: (1) discordo fortemente, (2) 

discordo, (3) nem discordo nem concordo, (4) concordo e (5) concordo fortemente. Os 

participantes perceberam como mais adequados os seguintes: Apresentação das tarefas 

solicitadas na data prevista (individuais e em grupo) com média 4,97 e se ocorreu 

Participação nos fóruns, chats, tira-dúvidas, portfolios e lista de e-mails da disciplina, 

com média 4,47. 
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Indicadores para Avaliar a Qualidade dos Cursos Online. 

A relevância da necessidade de avaliar a qualidade dos gestores, dos professores, 

do desenho, da infra-estrutura e da comunicação do curso, está na concepção de que 

estes interferem no processo de aprendizagem. Portanto, considera que a aprendizagem 

não depende somente das atitudes pró-ativas dos alunos, como cita (MOREIRA 2003). 

Para identificar a percepção dos pesquisados, foram selecionados 14 indicadores de 

Moura (2003) focados na qualidade percebida dos cursos, estrutura e professor. 

Indicadores referentes à qualidade técnica do software não foram considerados na 

análise em decorrência da qualidade dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem serem 

tecnicamente semelhantes. 

A maior concentração de respostas indicou que, na percepção de 95% dos 

participantes, o indicador de qualidade dos cursos online que, se não observado, pode 

influenciar no processo de aprendizagem, refere-se à organização dos conteúdos em 

módulos ou unidades que devem facilitar a aprendizagem. Logo a seguir, com 92% das 

opções, a percepção dos participantes e de que a estruturação do curso deve manter 

equilíbrio entre os conteúdos a serem estudados, a quantidade de tarefas a serem 

realizadas e os prazos determinados para conclusão dos módulos ou unidades. O 

terceiro indicador, com 89% das opções, aponta a necessidade de os responsáveis 

disponibilizarem informações sobre os objetivos, os conteúdos e metodologias. 

 

Tipos de Avaliação de Aprendizagem Aplicáveis a Cursos Online. 

A pergunta que foi apresentada aos participantes procurou identificar na 

percepção dos sujeitos da pesquisa qual tipo de avaliação ou quais tipos de avaliação 

consideram adequados para serem utilizados na avaliação da aprendizagem em cursos 

online, e as opções escolhidas foram: 

No quadro 1, estão a quantidade das opções sobre o total das respostas, a 

participação percentual das freqüências de resposta sobre o total de sinalizações e as 

opções sobre o número máximo de opções possíveis que são de 62 (número de sujeitos 

da pesquisa), referentes aos sete tipos de avaliações sugeridos e a oitava em aberto. 
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Quadro 1: Resultados obtidos com as opções de tipos de avaliação para avaliação 

online. 

Avaliações freqüência respostas / total respostas / total
das respostas  participantes respostas

 Avaliação processual 27 12,8% 44%
 Avaliação formativa 50 23,7% 81%
 Avaliação mediadora 33 15,6% 53%
 Avaliação participativa 26 12,3% 42%
 Auto-avaliação 12 5,7% 19%
 Avaliação tradicional 40 19,0% 65%
 Avaliação por Portifólio 21 10,0% 34%
 Outras 2 0,9% 3%

Total 211 100,0%  
 

CONCLUSÃO 

 

Sendo o foco desta pesquisa a avaliação da aprendizagem em cursos que 

utilizam a internet, foi possível verificar que a avaliação tradicional descrita por Luckesi 

(2006) e que é na maior parte das vezes aplicada nas salas de aula presenciais no Brasil, 

também o é na Educação Online. Outras estratégias avaliativas que podem ser utilizadas 

são: Avaliação Formativa explanada por Perrenoud (1999) e Hadji (2001), Avaliação 

Diagnóstica por Luckesi (2006) e Avaliação Mediadora por Hoffmann (2005a e 2005b). 

Santos (2006) considera que o que vem sendo utilizado para avaliação da aprendizagem 

em Educação Online é a transposição das práticas avaliativas tradicionais (somativas), 

que são meramente classificatórias e, por conseguinte, excludentes. Verificou-se que as 

modelagens de avaliação utilizadas em educação online não diferem das aplicadas na 

educação presencial e são centradas no conteúdo e no professor. Utilizar provas 

pontuais, notas e classificações que procuram separar os bons dos maus alunos é prática 

na Educação Online, e a adoção destes procedimentos para avaliar é a certeza de que a 

avaliação continua sendo usada para medir, classificar, criar hierarquia e não para 

avaliar a aprendizagem. 

Torna-se fundamental atentar que as críticas são feitas para as avaliações da 

aprendizagem nos cursos de formação continuada e não para as provas classificatórias 
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aplicadas para seleção e hierarquização, como concursos públicos, provas de seleção 

para empregos e vestibulares. Para estes casos, as criticas dos autores utilizados na 

presente dissertação não são aplicáveis (HOFFMANN, 2005a).  

Para se avaliar com eficiência em educação online, deve-se concentrar nas 

potencialidades das avaliações mais interativas, mais dinâmicas e mais colaborativas, 

como visto nos autores Perrenoud (1999), Hadji (2001), Luckesi (2006) e Hoffmann 

(2005a e 2005b), que propõem novos modelos de avaliação. A estes autores, pode-se 

juntar Freire (1999), que defende que a Educação não deve ser discriminatória e sim 

colaborativa ao utilizar-se da dialógica. As avaliações formativas e as que tenham o 

mesmo viés precisam ser consideradas ao se pensar em avaliação na Educação Online. 

As propostas destes autores conduzem à reflexão e nos impulsionam a procurar 

processos mais efetivos de avaliação da aprendizagem. Na opinião destes autores, a 

avaliação tradicional não deve ser utilizada para avaliar a aprendizagem na educação 

presencial, porque não garante o efetivo acompanhamento do processo de aprendizagem 

dos alunos, como também não garante o desenvolvimento máximo possível das 

competências dos alunos necessárias ao sucesso profissional e social. 

Porém existem fortes barreiras, sejam institucionais, governamentais ou da 

sociedade e Perrenoud (1999, p. 16) afirma que: 

 

Devido a políticas indecisas e também por outras razões, a 

avaliação formativa e a pedagogia diferenciada chocam-se com 

obstáculo materiais e institucionais numerosos: o efetivo das 

turmas, a sobrecarga dos programas e a concepção dos meios de 

ensino das didáticas, que quase não privilegiam a diferenciação. 

 

Para corroborar as possibilidades da interatividade para avaliações na educação 

online, que permite tanto aos professores como aos alunos aprenderem na construção da 

autoria coletiva, Lévy (1999) e Lemos (2003) defendem que a cibercultura está presente 

na nossa vida e que é necessário o reconhecimento de que o ciberespaço é um novo e 

inevitável universo virtual de navegação.  
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Luckesi (2006) sugere o amor no processo de avaliação, Freire (1999) estimula a 

dialógica no processo de ensino aprendizagem, quase sinônimo de “interatividade”, para 

a implantação da pedagogia da autonomia sendo, portanto, mencionada antes do 

advento da Educação Online. A educação interativa derivada da afirmação de Freire 

pode fazer parte da formação permanente dos indivíduos, sejam professores ou alunos, 

quando utilizada de forma adequada no processo de ensino-aprendizagem online.  

A avaliação, por sua vez, como é o melhor instrumento de percepção do nível de 

aprendizagem dos alunos, deve ser utilizada no seu sentido mais nobre, o de ajudar na 

qualidade da aprendizagem. 

Não é possível a utilização de práticas atualizadas de avaliação, tais como 

avaliação formativa, avaliação diagnóstica e avaliação mediadora, se não for 

potencializada a interatividade possível na educação online, interatividade que emerge 

da utilização da Internet na educação.  

A interatividade, grande potencial dos AVAs, permite que a Educação Online, 

cumpra o papel consciente da avaliação. Silva (2002) descreve com profundidade o que 

vem a ser interatividade aplicada à educação, interatividade comunicacional, que pode e 

deve ser utilizada para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, e sugere que seja 

aplicada na avaliação online.  

As avaliações ideais a serem utilizadas em Educação Online devem estabelecer 

o diálogo, privilegiando a dialógica, aproveitando as opiniões, comentários e perguntas 

que permitam enriquecer o aluno e os demais participantes, ao tomarem conhecimento 

das dúvidas, certezas e incorreções que podem ser comuns. As avaliações devem 

reconhecer e aceitar os erros, como citam Perrenoud (1999), Hadji (2001) e Hoffmann 

(2005a), como valiosas fontes de dados que devem ser transformados em informações 

úteis para melhorar o processo de ensino-aprendizagem online. 

Ao mapearmos as estratégias de avaliação da aprendizagem mais recorrentes nos 

cursos online, encontramos em Santos (2006a) indicadores de avaliação da 

aprendizagem online. Estes indicadores são centrados nos alunos e levam em 

consideração a qualidade da participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

Em decorrência do processo de educação ser mais complexo, pois envolve aluno, 

conteúdo, professor e infra-estrutura, foram selecionados para a pesquisa, indicadores 
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que permitem observar e avaliar a atuação dos professores, coordenadores e infra-

estrutura.  Os resultados da pesquisa neste quesito indicaram maior concentração de 

respostas na percepção de 95% dos participantes, refere-se a organização dos conteúdos 

em módulos ou unidades que venham a facilitar a aprendizagem. Logo a seguir, com 

92% das opções, na percepção dos participantes, a estruturação do curso deve manter 

equilíbrio entre os conteúdos a serem estudados, a quantidade das tarefas a serem 

realizadas e os prazos determinados para conclusão dos módulos ou unidades. 

Quanto aos modelos de avaliação, foram sugeridas sete, e as preferidas pelos 

participantes foram a avaliação formativa (81%) e a avaliação tradicional (65%). Apesar 

de mais de 4/5 optarem pela avaliação formativa, a avaliação tradicional conseguiu 

quase 3/4 das opções. As respostas que podem, em primeira análise, sugerir 

discordância, na realidade indicam que modelos diferentes de avaliação devem, na 

percepção dos participantes, serem aplicados simultaneamente na avaliação da 

aprendizagem online. A contribuição da pesquisa pode estar na percepção de que a 

avaliação da aprendizagem pode utilizar a avaliação formativa com atenção para os 

indicadores de pontualidade e participação e a esta acrescentar a avaliação tradicional 

classificatória no processo de ensino-aprendizagem para comunicar o resultado para a 

sociedade, que compreende com clareza e aceita a comunicação da linguagem 

classificatória.  

 Ricardo e Fonseca (2006) afirmam que as potencialidades das plataformas não 

devem restringir-se aos recursos tecnológicos ou a ser uma ferramenta da moda. O 

desafio está na utilização destes recursos para a avaliação formativa em programas de 

“treinamento e desenvolvimento” em organizações. Também sugerem o aproveitamento 

dos dados registrados e a construção de webfolios dos alunos e do professor. Esta 

afirmação vai ao encontro das percepções de 80% dos coordenadores, professores e 

tutores, que indicaram o portfolio como adequado para ser utilizado na avaliação da 

aprendizagem em cursos online. Porém, quando se leva em consideração a percepção de 

todos os sujeitos da pesquisa, o portfolio passa a ser indicado por apenas 34% dos 

participantes. 

Vale destacar a resposta de um dos participantes na pergunta aberta quanto a 

modelos de avaliação que corrobora o resultado da pesquisa: 
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Tratando-se de educação de interesse corporativo, treinamento, 

sugiro a introdução de nivelamento prévio das zonas proximais 

de desenvolvimento (Vygotsky), adoção da metodologia de 

Skiner e avaliações variadas ao longo do curso, dependendo do 

tempo e de outras restrições que se imponham, formando um 

portfolio diversificado que permita melhor avaliação da 

evolução do aprendizado do aluno. 

 

   Santos (2006) observa que o desafio da avaliação formativa aplicada é um 

desafio permanente e sugere que é preciso investir em ações hipertextuais e interativas. 

A avaliação formativa, que recebeu 81% das indicações dos participantes da pesquisa, 

não é, segundo a autora, uma utopia e incentiva os gestores a aplicarem novas 

estratégias pedagógicas e comunicacionais de avaliação. 

Avaliar utilizando avaliações processuais, para 90% dos coordenadores, 

professores e tutores e utilizar avaliação formativa (81%) e avaliação mediadora (52%) 

indica que Perrenoud (1999), Luckesi (2002) e Hoffmann (2005) não sugerem utopias. 

As avaliações processuais que utilizam o erro para a identificação das dificuldades da 

aprendizagem dos alunos a transformam em oportunidade de formação dos alunos, não 

só é possível como deve ser utilizada nos cursos online. Porém, dependem dos 

participantes do processo para se evitar os ranços das avaliações presenciais de massa. 

 

Inquietações Surgidas com o Estudo 

Apesar das sugestões de que as modelagens de avaliação formativa podem ser 

potencializadas para avaliar a aprendizagem online ao utilizarem as interfaces presentes 

em um AVA, estas quando utilizadas, não são consideradas na avaliação. Esta 

dificuldade de aplicação é decorrência das dificuldades originadas na formação do 

docente, acentuadas por sua inserção automática em um novo e complexo ambiente de 

aprendizagem. 
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Entretanto, ao longo da pesquisa, surgiram inquietações e algumas dúvidas que 

ficaram para estudos posteriores, uma vez que avaliação é um assunto vasto, não se 

cogita esgotá-lo aqui.  

Observando a afirmação de Perrenoud (1999, p. 66) de que, 

 

A característica constante das práticas avaliativas é submeter 

regularmente o conjunto dos alunos a provas que evidenciam 

uma distribuição dos desempenhos, portanto de bons e maus 

desempenhos, senão de bons e maus alunos. Às vezes, diz-se 

que essa avaliação é normativa, no sentido de criar distribuição 

normal, ou curva de Gauss e pode ser comparativa: os 

desempenhos de alguns que definem em relação aos 

desempenhos dos outros mais do que aos domínios almejados 

ou a objetivos. 

 

Surgiram algumas dúvidas: 

 

- Como desmistificar a concepção transferida para a avaliação online pela maior 

parte dos participantes, de que a avaliação no final do processo é um modelo 

capaz de identificar e assim diferenciar os bons dos maus alunos? 

 

- Como definir com clareza os papéis dos docentes, dos alunos e demais 

envolvidos no processo de educação online, para que tenham consciência de que 

não se trata de uma nova educação, mas sim de uma nova concepção pedagógica 

em constante processo de construção? 

 

- Por ser a educação online praticada em espaço que predomina a comunicação 

escrita, as dificuldades dos alunos e a sobrecarga de leitura dos professores 

acabam por desencadear diversos problemas que interferem na avaliação. Como 

preparar o docente para lidar com mais esse desafio? 
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- Se a educação online primar pelo resultado da pesquisa e utilizar a avaliação 

formativa, irá introduzir uma ruptura, ao deslocar o nível de aprendizagem para 

as individualizações. Como preparar os professores, alunos, instituições e 

sociedade para a aceitação das avaliações formativas como instrumento de 

aprendizagem? 

 

Em síntese pode-se concluir que as questões respondidas, tabuladas e analisadas, 

apresentam muitos outros dilemas que acompanham todos aqueles que se envolvem no 

complexo cenário da avaliação. Esta pesquisa não se esgotou e indica que novos estudos 

devem ser feitos para auxiliar na definição de um modelo aceitável pelos professores, 

alunos, instituições, sociedade e governo. 
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