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Resumo: 

Esta comunicação traz para uma discussão as questões pertinentes à avaliação da aprendizagem 

que ocorre em ambiência de cursos online, em especial os de graduação, formação de 

pedagogos como profissionais da educação. Apresenta algumas questões-chave como 

problemáticas a serem refletidas e que vêm sendo discutidas na itinerância desses cursos, ou 

seja: que concepção teórico-metodológica tem permeado a avaliação da aprendizagem que 

ocorre nos cursos de formação online? Os instrumentos e procedimentos utilizados por alunos e 

professores são, de fato, estratégias de mediação pedagógicas? Por fim, é possível desenvolver 

um processo de avaliação numa perspectiva formativa/emancipatória que aponte para uma ação 

dialógica e colaborativa, direcionada à emancipação dos sujeitos envolvidos?  Por meio de uma 

pesquisa conceitual, mas com um olhar voltado para a prática pedagógica, procura compreender 

e interpretar o fenômeno da avaliação da aprendizagem tal qual a regra do círculo hermenêutico: 

analisando os princípios teórico-metodológicos que norteiam os seus atos e, a partir deste, 

buscar novas compreensões que reconstruam os meandros dessa discussão. Tal argumentação 

metodológica não exclui os saberes práticos, nem aborda um teoricismo que por si basta, no 

entanto reconhece que nesse tipo de pesquisa há um rigor conceitual para analisar, compreender, 

aperfeiçoar, questionar e propor alternativas para, em seguida, construir uma maneira própria de 

argumentar (DEMO, 2004). Os aportes teóricos se valem dos pressupostos de Lévy (1999; 

2003), Gadamer (2002), Freire (1996), Saul (1999), Méndez (2002), Barriga (2000), Esteban 

(2001) e outros que referendam o tema. Aproxima-se da epistemologia levyniana a fim de 

compreender o sentido filosófico do ciberespaço como lugar no qual se constroem 

conhecimentos, habilidades, atitudes e, principalmente, maneiras de ser, agir, pensar e sentir. 

Uma segunda aproximação refere-se à epistemologia gadameriana desafiando um diálogo 

interdisciplinar entre a avaliação, a hermenêutica e a cibercultura, para dar sentido e construir 

novas compreensões a um processo que vem restringindo seu papel à seleção de instrumentos, 

estratégias e técnicas, consideradas adequadas ao ensino-aprendizagem. Para justificar o 

tratamento hermenêutico conferido aos estudos, aborda temas relacionados à interação e à 



3773 

 

 

interatividade, à hipertextualidade e ao diálogo como condições favoráveis ao desenvolvimento 

de uma avaliação dialógica hipertextual, mediada pelos sujeitos da aprendizagem.  Não tem a 

pretensão de apresentar resultados conclusivos, mas indica uma proposta de avaliação 

formativa, imprescindível para deslocar o eixo estritamente tecnológico no contexto dos cursos 

online, para uma práxis reflexiva, compartilhada, que transcenda aos seus aspectos formais e 

busque uma ressignificação da avaliação, em termos de concepção, de procedimentos e 

principalmente de formação.  

Palavras-chave: 

Avaliação da Aprendizagem, Hermenêutica, Interação/Interatividade, Práticas Hipertextuais. 
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Alguns argumentos introdutórios 

A opção pela temática é uma construção processual e gradativa que foi se construindo e se formulando 

no decorrer de minha itinerância pessoal e profissional como educadora, docente do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), na modalidade presencial e a distância 

(EAD). Mais do que isto, busca elementos para responder às questões que vêm me inquietando. Uma 

delas refere-se à grande dificuldade que a academia convencionalmente tem apresentado para articular 

saberes de forma dialógica, interativa e compartilhada, apresentando uma vivência que, na maioria das 

vezes, segue os princípios preconizados pela lógica da instrumentalidade técnica.  

Ao lado dessa questão, situa-se o objeto e fenômeno deste estudo desafiando-me a um diálogo 

interdisciplinar entre a avaliação, a hermenêutica e a cibercultura, para dar sentido e construir novas 

compreensões a uma prática que vem restringindo seu papel à seleção de instrumentos, estratégias e 

técnicas mais adequadas ao ensino-aprendizagem. 

Essa perspectiva traz outras inquietações epistemológicas, as quais podem ser assim traduzidas: que 

concepção teórico-metodológica tem permeado a avaliação da aprendizagem que ocorre nos cursos de 

formação online? Os instrumentos e procedimentos utilizados por alunos e professores são, de fato, 

estratégias de mediação pedagógicas? Por fim, é possível desenvolver um processo de avaliação numa 

perspectiva formativa/emancipatória que aponte para uma ação dialógica e colaborativa, direcionada à 

emancipação dos sujeitos envolvidos? Meu objetivo não é encontrar respostas conclusivas para as 

questões acima, mas reconhecer que vivemos em um contexto pautado por uma pluralidade de 

significações possíveis. A hermenêutica ingressa nessa composição não como uma teoria ou método, e 

sim como um modo de pensar difundido e praticado em diversas áreas de conhecimento e, 

naturalmente, na educação, graças à sua pretensão universal.  

Dessa forma, a ideia de iniciar uma investigação sobre a avaliação da aprendizagem em ambiente de 

formação online, principal propósito deste trabalho, não inclui, a priori, o rigor de apresentar métodos 

e técnicas necessárias ao seu desenvolvimento. Trata-se, na verdade, de uma pesquisa conceitual que 

vai além de uma simples compilação de dados, para transitar com autonomia ao já existente, ocupar 

espaços para rever os aportes que falam e interpretam o fenômeno estudado, questionar e permitir-se 

como sujeito instituinte reconstruir os meandros dessa discussão.  

Esse movimento de compreender, interpretar e aplicar, nos aproximou da hermenêutica para vivenciar, 

no espaço da cibercultura, mais precisamente nos cursos online de formação superior, a prática da 

avaliação da aprendizagem, por meio do qual as pessoas são convidadas a produzir conhecimentos no 

ciberespaço e, de forma mais significativa, a abertura ao diálogo (GADAMER, 2002) para uma 

aprendizagem recíproca.   
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Uma segunda aproximação refere-se à epistemologia levyniana a fim de compreender o sentido 

filosófico do ciberespaço, como lugar onde se constrói conhecimentos, habilidades e, principalmente, 

maneira de ser, agir, pensar e sentir. Isto porque, do ponto de vista de Lévy (1999), na cibercultura 

(um neologismo que remete a outras palavras como ciberespaço, virtual, digital, hipertexto), os saberes 

são construídos em rede, formando laços sociais que levam à inteligência coletiva, ou seja, a um 

conhecimento proveniente da interatividade entre os sujeitos. Nele, há o reconhecimento de que o 

saber revela-se e atualiza-se no coletivo, mais do que isso, exige disposição e interesse em ser com o 

outro no ambiente cibercultural. 

Essa dimensão filosófica do ciberespaço é o que me impele a refletir as possibilidades de transformar a 

avaliação da aprendizagem online numa ambiência dialógica, de caráter hermenêutico. Desse modo, 

espera-se superar o modelo comunicacional unidirecional da esfera meramente tecnológica e adentrar 

num campo de formação que dê sentido e significado às práticas dos sujeitos envolvidos e ao próprio 

processo de ensino-aprendizagem. 

  

Cenários de itinerância da avaliação da aprendizagem 

Por que ainda vivemos a hegemonia de uma pedagogia tradicional, sedimentada em métodos 

expositivos e numa suposta avaliação que prioriza as medidas educacionais?  

A hipótese que segue pode servir como fio condutor para desencadear uma reflexão que dê respostas a 

essa pergunta: qualquer que seja o modelo de avaliação a ser adotado no processo ensino-

aprendizagem, ele não é neutro, nem arbitrário e não se dá num vazio conceitual. Ao contrário, por ser 

uma atividade intencional, realizada entre pessoas, a avaliação assume múltiplas dimensões atreladas a 

uma determinada forma de conceber o mundo, o indivíduo e a sociedade, que condicionam e norteiam 

a prática pedagógica. 

Entre diferentes concepções epistemológicas percebe-se, por um lado, a influência do pensamento 

cartesiano  na medida em que geram padrões de comportamentos preestabelecidos que se traduzem no 

exercício da memória, da repetição e da mensuração; por outro, a busca de novos paradigmas ligados 

às ciências sociais e humanas tem despertado na educação a adoção de outros modelos menos 

reducionistas onde o indivíduo é considerado um ser de relações, um sujeito que constrói  seu 

conhecimento interagindo com os outros e com o mundo que o cerca. (MORAES, 1997).  

No primeiro caso, do ponto de vista técnico, a avaliação confunde-se com medição cujo valor 

atribuído às pessoas ou à ação passa por uma escala de medida advinda de testes padronizados. A 

ênfase, então, recai no modelo chamado psicométrico, originado no começo do século XX, mais 

particularmente na década de 1930, quando as correntes positivistas e condutistas impregnavam as 

práticas de avaliação da aprendizagem.  
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A influência de Tyler (1974) e seus seguidores (TABA, 1962; MAGER, 1962; BLOOM, 1983), entre 

outros, causou grande impacto no âmbito da educação, particularmente no cenário brasileiro, com a 

introdução de uma variedade de procedimentos, tais como exames, testes, escalas de atitude, 

inventários, fichas de registro de comportamento (check lists), para verificar o grau de rendimento dos 

alunos em relação aos objetivos curriculares.  

Nesse contexto, avaliar é medir as características de personalidade dos alunos, é quantificar a sua 

aprendizagem, é desenvolver nos docentes e discentes uma visão instrumental do conhecimento como 

se o ensino fosse algo dado, estático. Por isso mesmo, Tyler (1974) não faz nenhuma diferença entre 

medida e avaliação. Para ele, a avaliação compreende a mensuração das mudanças comportamentais 

expressas pelos alunos, em confronto com os critérios de desempenho esperado.  

Em geral, a ausência de uma discussão mais ampla sobre essas questões, gera entre os profissionais da 

educação, determinadas crenças que dificultam analisar criticamente esses aspectos e avançar numa 

proposta de avaliação com bases científicas, ético-filosóficas, atendendo aos usos formativos mais do 

que aos procedimentais.  

Entre equívocos e contradições, os mecanismos científicos ingressaram no cenário educativo para 

justificar o sucesso ou o fracasso escolar pelo caminho dos méritos individuais. Uma parafernália de 

testes de inteligência  e de aptidões aparecia para identificar uma infinidade de fatores, entre eles, 

atitudes, interesses, aprendizagem e coeficiente intelectual.  

Na prática, essas características revelam um cenário bastante conhecido e constrangedor: de um lado 

professores que valorizam as provas objetivas, de múltipla escolha sob critérios rígidos e pontuais para 

controlar, julgar, aprovar/reprovar e classificar os alunos; de outro, uma tensão fadada ao fracasso 

escolar – os alunos se veem frente a uma tarefa passível de reprovação, de repreensão social. Seu 

rendimento depende de fatores intrínsecos a ele próprio, independente de qualquer explicação que 

envolve o ensino-aprendizagem. 

Vê-se, então, um ritual equivocadamente chamado de avaliação, instaurador de medo entre os alunos e 

de todo um conjunto de práticas que os impossibilitam de expressar suas ideias, seus conhecimentos e 

até mesmo dirimir suas dúvidas. Interagindo com Luckesi (1999), pode-se dizer que o ato de verificar 

termina quando se obtém o dado ou informação. Ou seja, o que poderia ser transformado num 

momento de diagnóstico para realimentar o ensino-aprendizagem acaba se tornando uma prática 

estática, sem nenhum retorno para alunos e professores.   

Entre tensões e contradições, a avaliação tem confirmado essa posição na medida em que impede que 

o conhecimento seja construído num espaço heterogêneo onde o erro poderia ser visto como uma etapa 

do processo de construção de conhecimentos. O modelo de avaliação por exames exige que essa 

prática seja traduzida na eficiência e padronização para que o erro seja banido e suscite no aluno 
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padrões de comportamentos predefinidos, tais como, a memorização e a capacidade de expressar, em 

forma de repetição, os conhecimentos acumulados.  

Afinal, para que serve o exame? Como ressignificar a sua prática no contexto de uma avaliação 

diagnóstica formativa?  

 

Função formativa da avaliação: uma leitura hermenêutica como modo de ser, interpretar e 

compreender o ensino-aprendizagem  

O desafio de apresentar a função formativa da avaliação da aprendizagem implica, em primeiro lugar, 

recuperar o conceito de avaliação como um processo interativo entre docentes e discentes que têm no 

diálogo hermenêutico a forma mais expressiva de sua manifestação.  

Em segundo lugar, considerar que esse enfoque no ciberespaço, mais precisamente nos ambientes 

virtuais de aprendizagem, pode ser um bom ponto de partida para romper com posturas metodológicas 

extremas, que priorizam nessa ambiência os aspectos técnico-quantitativos em detrimento à formação, 

à reflexão e à interatividade que envolvem os sujeitos no ato pedagógico.  

A partir daí, chamo a atenção para as três modalidades da avaliação – diagnóstica, formativa e 

somativa - suas funções respectivas interligadas à melhoria do ensino-aprendizagem.   

Quando começamos a pensar sobre a função diagnóstica da avaliação, uma questão que se coloca é a 

de entender o lugar que ela exerce na ação pedagógica e para que se destina. Alguns autores, como 

Jorba e Sanmarti (2003), situam essa modalidade antes de iniciar o processo de ensino-aprendizagem 

com a finalidade de obter informações de cada aluno e adaptar esse processo a suas necessidades.   

Vejo na avaliação diagnóstica não só um momento anterior ao ensino-aprendizagem, mas durante todo 

o processo para identificar as problemáticas existentes, subsidiar a prática pedagógica e retroalimentar 

o ensino.  

Entendo que esse tipo de avaliação poderá proporcionar decisões importantes para o replanejamento 

das atividades didáticas concernentes aos conteúdos programáticos, à metodologia, às estratégias e ao 

próprio modo de avaliar.  Poderia dizer que, como ponto de partida, o diagnóstico atua como um 

mecanismo de verificação, de identificação e acolhimento ao estágio de aprendizagem em que se 

encontram os alunos; como processo inerente à prática pedagógica, relaciona-se à função formativa 

para definir os encaminhamentos necessários à melhoria do ensino-aprendizagem, ou como diria 

Sacristán (1998b, p.297), “[...] para pensar e planejar a prática didática”. 

Nessa direção, opto em favor de uma avaliação contínua que seja capaz de interconectar todos os 

momentos do ensino-aprendizagem – do diagnóstico à intervenção– avaliação formativa - e, 

naturalmente, em decorrência dessas etapas, a busca de resultados que se expressam pela avaliação 
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somativa.  Esta última, apesar de ter uma cultura pontual traduzida em forma de notas ou de conceitos, 

pode ser reconfigurada se pensarmos em lhe dar um lugar como componente da formação, necessária 

ao aprimoramento das pessoas e da ação pedagógica.  

As questões pertinentes a cada uma poderiam ser tratadas da seguinte forma: de onde vêm as 

dificuldades que o aluno sente? O que fazer com os elementos constatados? Em que medida o aluno 

adquiriu os saberes, habilidades e/ou atitudes necessários à sua formação/aprendizagem? 

Esses aspectos, quando combinados e dialogados entre si, dão um horizonte para a ação avaliativa e, 

particularmente, para o ensino-aprendizagem. Também caracteriza o desenho de uma avaliação 

processual como explicito na figura a seguir: 

 

 

Em se tratando de uma avaliação formativa em ambientes de formação online, faz-se necessário 

reconhecer que esses aportes são desafiadores, porém, indispensáveis para dar sentido à prática 

pedagógica no espaço cibercultural. Nessa perspectiva, vale lembrar a tendência filosófica deste 

trabalho de considerar a avaliação da aprendizagem como um fenômeno da cibercultura, situada num 

contexto que vai além das práticas convencionais oferecidas pela educação a distância.    

 

Figura 01 

Fonte: Mapa elaborado pela autora         
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Avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem  

Como podemos falar com propriedade da avaliação formativa, com tendências hermenêuticas, nos 

ambientes virtuais de aprendizagem?  

Em primeiro lugar, se tomarmos o sentido existencial e irredutível da expressão ser-no-mundo 

(HEIDEGGER, 2006), em diferentes maneiras de se comportar, de se conduzir e de agir no “mundo 

circundante” (termo denominado pelo filósofo), poderemos pensar no ciberespaço, mais precisamente 

no AVA, como um novo modo de ser-no-mundo, o ser-no-mundo virtual, com possibilidades de 

pensar, de aprender e reconstruir, respeitando a tessitura hermenêutica do ser humano.  

Nesse contexto, a avaliação prioriza o aspecto dialógico-interativo porque envolve os sujeitos do 

processo de ensinar e aprender, implicando uma forma distinta de ver, de refletir e interpretar o 

conhecimento e toda a sua potencialidade formativa. De consonância com essas ideias, o desafio agora 

é buscar outras maneiras de avaliar que deem sentido às tradicionais e façam emergir diferentes 

procedimentos e habilidades que resultem numa aprendizagem colaborativa e transformadora 

(PALLOFF e PRATT, 2002). 

Em segundo lugar, os AVA apresentam-se como espaços formativos porque possibilitam interação - 

síncronas e assíncronas - e promovem o desenvolvimento da aprendizagem através do ciberespaço. De 

acordo com Almeida (2003, p.331),  

Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais disponíveis na internet, 

destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Permitem integrar múltiplas mídias e recursos, apresentar informações de maneira 

organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e 

socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos.  

 

Nessa direção, devemos distinguir o uso dos AVA a partir de dois conceitos básicos, não excludentes 

entre si: como software educacional capaz de reunir diferentes recursos hipermediáticos (imagens, 

cores, sons, textos, vídeos) num mesmo ambiente, para potencializar a aprendizagem em qualquer 

modalidade de ensino, seja presencial, semipresencial ou totalmente online; e como espaço aberto, 

flexível e interativo, nesse caso, possibilitando a alunos e professores desenvolverem competências, 

habilidades e atitudes na dialogia e na busca de um processo de autoria e coautoria. 

Infere-se daí que a noção de AVA é relativa à concepção educacional adotada, que, por sua vez, define 

a posição assumida por docentes e discentes frente a cada recurso midiático, à participação e ao nível 

de diálogo que estabelecem entre si. Santos (2003a, p. 225) evidencia algumas características desses 
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ambientes as quais considero imprescindíveis para a constituição de um espaço interativo e construtor 

de saberes. Vejamos: 
a) Criar ambientes hipertextuais que agreguem intertextualidade, conexão com 

outros sites ou documentos; intratextualidade, conexões no mesmo documento; 

multivocalidade, agregar multiplicidade de pontos de vista; navegabilidade, 

ambiente simples e de fácil acesso e transparência nas informações; mixagem, 

integração de várias linguagens: sons, texto, imagens dinâmicas e estáticas, gráficos, 

mapas; multimídia, integração de vários suportes midiáticos. 

b) Potencializar comunicação interativa síncrona, comunicação em tempo real e 

assíncrona, comunicação a qualquer tempo – emissor e receptor não precisam estar 

no mesmo tempo comunicativo.  

c) Criar atividades de pesquisa que estimule a construção do conhecimento a 

partir de situações-problema, onde o sujeito possa contextualizar questões locais e 

globais do seu universo cultural. 

d) Criar ambiência para avaliação formativa, onde os saberes sejam construídos 

num processo comunicativo de negociações em que as tomadas de decisões sejam 

uma prática constante para a ressignificação processual das autorias e coautorias. 

e) Disponibilizar e incentivar conexões lúdicas, artísticas e navegações fluidas.  

 

Vê-se, nessa abordagem, que os ambientes virtuais não giram, apenas, em torno das tecnologias de 

informação e das mídias digitais. Estas últimas só ganham sentidos na medida em que são utilizadas 

para configurar novos espaços e chegar a uma aprendizagem formativa e interativa.  

Ratifico, entre outros fatores sociais, culturais e estruturais, a necessidade de o professor ter uma 

preparação sólida para atuar nessa ambiência, conhecer bem as interfaces disponíveis na web – fóruns, 

sala de chat, banco de dados, livro, wiki, blog e outros - para transformar os AVA em espaços 

acadêmicos hipertextuais, cooperativos, de pesquisa e desenvolvimento intra e interpessoais.  

Na prática, o que muda na avaliação com a emergência dos AVA? Como utilizar as interfaces digitais 

para ressignificar a avaliação numa perspectiva dialógico-hermenêutica? 

O desenvolvimento da avaliação em ambientes virtuais de aprendizagem com base no diálogo implica, 

sobretudo, uma atitude de interatividade, autonomia e colaboração entre professores e alunos. A 

atenção deve ir além, considerando que a ausência física requer muito mais dos sujeitos envolvidos no 

processo online. Os alunos necessitam ganhar autonomia e responsabilidade em relação às suas 

aprendizagens, para administrar seus tempos de estudo, participar das atividades síncronas e 

assíncronas, das interações, orientações e coautoria a distância.  



3781 

 

 

Os professores precisam estimular a aprendizagem colaborativa, ser orientadores, trabalhar o 

conhecimento em parceria para que os alunos possam ler o texto no contexto, fazer perguntas, 

comentar os trabalhos e as mensagens que recebem, explorar os conteúdos de forma crítica e criativa.  

Em última instância, o professor também é responsável pela “presença” virtual do aluno. A forma 

como ele conduz o ambiente poderá (ou não) motivar cada participante a discutir determinadas 

questões, postar suas vivências, construir o conhecimento de maneira diferente, mas compartilhado.  

Para tanto, é importante que o professor seja capaz de renunciar a seu pretenso poder de ter o controle 

da sala de aula, considerar o nível de experiência dos alunos e estar disposto a ser, com eles, um grupo 

de pessoas que aprendem reciprocamente, como sujeitos instituintes do processo de ensino-

aprendizagem.    

No contexto do AVA, encontramos diversos recursos concebidos para potencializar a prática avaliativa 

em todo seu desenvolvimento processual. A fim de melhor compreendê-los, torna-se necessário refletir 

a sua aplicabilidade a partir da concepção de avaliação, como prática formativa, que ocorre em 

qualquer momento do curso para dar apoio e feedback a alunos e professores.  

Dentre os instrumentos e procedimentos disponibilizados pelas tecnologias digitais do AVA, destaco 

aqueles que levam a pensar a avaliação à luz de uma prática dialógica e interativa, conforme figura 

abaixo:  

 

 

Vejamos alguns desses recursos e suas potencialidades avaliativas: 

Memorial  - O uso desse procedimento na avaliação diagnóstica se constitui em um exercício de 

reflexão intrapessoal, de vivências e experiências passadas que se entrecruzam com as próprias 

Figura 02 – Apropriação dos recursos didáticos online na avaliação de aprendizagem. 

Fonte: Mapa elaborado pela autora. 
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condições sociais de vida, possibilitando novos sentidos para as percepções sobre o presente (BOSI, 

1979). Trata-se, na verdade, de rever o itinerário vivido ligado às questões sociais, educativas e 

culturais, no qual o sujeito repensa e resitua sua vida em relação à sociedade e a outros sujeitos sociais. 

Como afirma Severino (2002, p.175): 

O Memorial constitui, pois, uma autobiografia configurando-se como uma narrativa 

simultaneamente histórica e reflexiva. Deve então ser composto sob a forma de um relato 

histórico, analítico e crítico, que dê conta dos fatos e acontecimentos que constituíram a 

trajetória acadêmico-profissional de seu autor, de tal modo que o leitor possa ter uma 

informação completa e precisa do itinerário percorrido. 

 

Além de estar relacionado a uma prática de reminiscência, no AVA o memorial se constitui em um 

procedimento de avaliação e autoavaliação porque auxilia o aluno em seu processo de formação frente 

à sua trajetória, às interações e às novas aprendizagens. Ao professor permite compreender como se 

processa a itinerância dos alunos, seus limites e possibilidades e tomar decisões de encaminhamento 

relativas às atividades do ensino-aprendizagem. 

Como mecanismo de avaliação formativa, o memorial apresenta outras características, dentre as quais 

a de estabelecer um diálogo entre a ação pedagógica e a teorização para que o movimento de ação-

reflexão-ação se efetive. Falo dos relatos dos alunos, da construção dos saberes para interpretar, 

atribuir sentido e ressignificar o conhecimento em rede, sem perder de vista a interatividade entre os 

participantes nas diferentes áreas e domínio do saber.  

Nessa condução, o memorial apresenta-se muito mais do que uma mera sequência de atividades 

individuais e lineares com vistas à obtenção de uma nota; ao contrário, configura-se como um processo 

didático contínuo, revisto e reescrito numa dinâmica sucessiva de sínteses e de constante atualização. 

Fórum de discussão - Existem vários aspectos a serem considerados no fórum para que ele se 

constitua uma interface de avaliação online. A clareza de sua inserção como atividade pedagógica, 

permitindo que os sujeitos da aprendizagem interajam mutuamente, para dialogar, construir e 

ressignificar os conhecimentos, é sem dúvida um deles. Como escreve Lévy (2003 p.125), “[...] uma 

mera conversa pode ser considerada uma construção em comum de um espaço virtual de significações 

que cada interlocutor tenta alterar segundo seu humor, seus projetos”.  

Sobre isso e levando-se em consideração os fundamentos da interatividade de Silva (2002), em que a 

participação-intervenção dos sujeitos interfere e/ou modifica a mensagem, há de se ponderar que a 

dinâmica de um fórum não pode ser determinada, a priori, por critérios ou assuntos escolhidos. Estes, 

normalmente, aparecem como sugestões ligadas ao fenômeno de estudo, mas os principais  temas 

devem ser construídos a partir das discussões e questões provocadas por alunos e professores, a fim de 
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que todos possam participar e intervir na cocriação da mensagem, dentro de um contexto de 

bidirecionalidade e hibridação sugerido por Silva (2002), 

Quando relacionadas à avaliação da aprendizagem, a pertinência dessas questões traz significativas 

alterações nas concepções e nas práticas que se desenvolvem na ambiência do fórum. Primeiro porque 

se trata de uma modalidade assíncrona, e uma de suas vantagens é proporcionar espaço temporal para 

reflexões.  

Além disso, seu potencial está nas possibilidades de alunos e professores se reconhecerem como 

sujeitos instituintes, atuando na construção de saberes e se construindo nessa interação. Essa 

abordagem sinaliza uma perspectiva de formação alicerçada na autonomia das pessoas e na 

singularidade de cada sujeito que se sente acolhido e valorizado.   

Nesse sentido, o fórum ilustra outro aspecto a ser avaliado: a aprendizagem que se baseia na partilha 

de conhecimentos. Trata-se de atinar se há enriquecimento mútuo nos conteúdos e informações que 

circundam esse espaço e até que ponto essas informações contribuem para o processo ensino-

aprendizagem. Ou, ainda, questionar: de que maneira o fórum, como interface digital, está conduzindo 

e/ou motivando esse processo? Os alunos sentem-se estimulados para participar espontaneamente e dar 

continuidade a essas ações? Até que ponto favorece a compreensão, a participação e a emancipação 

dos sujeitos envolvidos? Quem está sendo avaliado? De que forma ocorre o processo de avaliação? 

Essas e outras questões são norteadoras para definir o quê, como e para que avaliar no âmbito do 

fórum. A partir daí é possível criar um processo que é, sobretudo, formativo, mas que expressa 

também resultados somativos. Afinal, numa abordagem processual, todos os aspectos são 

considerados, desde a interatividade entre os sujeitos, a construção de conhecimentos, a avaliação 

colaborativa, até o desempenho apresentado pelos discentes e docentes.  

Por isso, a avaliação deve ocorrer constantemente por meio de estratégias que façam sustentar a 

reflexão, para romper com o “[...] falar-ditar-do-mestre e potencializar-se, a partir de suas 

características digitais, polifônicas e plásticas, a concretização de uma avaliação dialógica, contínua 

(formativa/diagnóstica) e interativa” (KRATOCHWILL e SILVA, 2008, p. 452-453). 

Enfim, em um processo de avaliação online, é preciso garantir o envolvimento dos sujeitos 

aprendentes para que a avaliação não se transforme numa atividade unilateral,  da  qual  o  sujeito  

avaliador  sempre  é  o  professor  e  o aluno um mero receptor. O exercício da autoavaliação permite 

aos alunos assumirem autoria e coautoria de suas aprendizagens, criando uma cultura permanente de 

troca e de diálogo entre os participantes. 

Chat - O chat, também chamado de bate-papo virtual, configura-se numa interface síncrona  porque 

permite uma conversação em tempo real entre os participantes. Em geral, sua utilização pode ser vista 
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em diferentes situações, desde uma comunicação para fins comerciais a uma atividade de 

aprendizagem.  

Com Marcuschi (2005) e Araújo 2005), sinaliza-se a importância de se proceder a uma reflexão sobre 

a apropriação do chat, na mídia virtual, enquanto novo gênero textual. Marcuschi (2005) convida a 

pensar o chat educacional numa perspectiva menos tecnicista e mais interativa, fundamentalmente 

baseado nas relações entre fala-escrita, exigindo uma série de habilidades para manter 

simultaneamente vários diálogos paralelos.  

Um traço importante nesse contexto é a qualidade da participação dos atores sociais para se 

conhecerem, determinando as relações interpessoais e os conteúdos que devem ser sancionados.  

Nessa concepção, esse recurso digital passa a ser um lugar de encontro, de domínio discursivo porque 

traz a marca  do diálogo na atividade humana. 

Do ponto de vista de Araújo (2005, p.100), os chats que acontecem na Web poderiam ser 

denominados de chats hipertextuais,  

Porque trazem em sua textura, marcas indeléveis da riqueza plural da linguagem do 

hipertexto, de modo que os elementos sonoros, imagéticos e escritos se fundem para compor o 

texto convencional, ainda que a escrita, nestes gêneros, apresente características distintas da 

usual.  

 

Significa dizer que uma discussão textual, via web, por si, já caracteriza uma rede hipertextual, na 

medida em que “[...] conecta palavras e frases cujos significados remetem-se uns aos outros, dialogam 

e ecoam mutuamente para além da linearidade do discurso, um texto já é sempre um hipertexto” 

(LÉVY, 1993, p.73). 

Com essa abordagem, o chat educacional oferece elementos formativos para a avaliação da 

aprendizagem. Inicialmente com o objetivo de observar o grau de aproximação dos sujeitos e sua 

motivação para entrar no jogo da conversação dialógica; depois, para captar os conhecimentos prévios 

dos alunos e o modo como eles interagem com as pessoas e com os conteúdos. 

 Nesse caso específico, deve-se também levar em consideração se o encontro online possibilitou o 

diálogo crítico e reflexivo, se promoveu “laços sociais” (LÉVY, 2003), vínculos afetivos e 

interatividade e, ainda, se emergiram novos temas e conteúdos que propiciaram o aprofundamento do 

curso.   

A dinâmica de realização do chat oferece outros subsídios que poderão contribuir no processo 

avaliativo, tais como: argumentos e contra-argumentos, comentários, questionamentos, dúvidas, 

posicionamentos, perguntas e respostas. Por sua característica de escrita e oralidade, é possível, 
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também, avaliar a troca de ideias e informações, as respostas imediatas ao que foi exposto, e até 

mesmo as reformulações necessárias.  

Outro procedimento de avaliação é utilizar o chat após sua realização, ou seja, como registro 

hipertextual sobre as ocorrências do debate virtual. Os alunos, individualmente ou em grupos, 

assumem a autoria com o professor para dar forma e organização ao texto que poderá ser sistematizado 

em outro recurso do ambiente, por exemplo, no wiki, uma interface assíncrona colaborativa que 

propicia a construção coletiva de diferentes tipos de textos, com a coautoria dos participantes. 

O uso do hipertexto colaborativo no wiki - A pertinência de refletir o hipertexto no âmbito dos wikis 

dá-se pelas interrelações que ocorrem entre essas duas interfaces. Porém, antes de adentrar nessa 

discussão, acho indispensável trazer algumas considerações concernentes à condição de textos e 

hipertextos. 

De início gostaria de chamar a atenção para as palavras de Lévy (1996, p.35), ao se referir à 

atualização de um texto por meio de múltiplas versões, traduções edições e cópias que o leitor procede 

à frente das páginas de um livro: 

Lemos ou escutamos um texto. O que ocorre? Em primeiro lugar, o texto é esburacado, 

riscado, semeados de brancos. São as palavras, os membros de frases que não captamos (no 

sentido perceptivo mas também intelectual do termo). São os fragmentos de texto que não 

compreendemos, que não conseguimos juntar, que não reunimos aos outros, que 

negligenciamos. De modo que, paradoxalmente, ler, escutar, é começar a negligenciar, a 

desler ou desligar o texto. 

 

Sem querer entrar no mérito das grandes contribuições que a memória textual, mesmo linear,  trouxe 

para a vida de cada um de nós, concordo com o autor ao dizer que "[...] o espaço  do sentido não 

preexiste à leitura. É ao percorrê-lo, ao cartografá-lo que o fabricamos, que o atualizamos” (LÉVY, 

1996, p. 36). Lembro-me de Morin (2003, p.21) quando fala do método como caminho que se dissolve 

no caminhar, ou quando cita o poeta Antonio Machado: “[...] caminante no hay camino, se hace 

camino al andar”.27  

É nessa perspectiva que as discussões sobre o ato de redesenhar um texto ganham força, rompendo 

com a estrutura convencional e linear que lhes é peculiar, para emergir uma multiciplidade de formas 

que inclui imagens, sons, ideogramas, diagramas, mapas, gráficos, textos em geral. Estou me referindo 

ao hipertexto no espaço cibercultural, construído por sujeitos ativos numa colaboração compartilhada. 

                                                      
27 Tradução livre da autora: “[...] caminhantes não há caminho, o caminho se faz ao caminhar”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linear_a
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No entanto, é importante salientar que o hipertexto não se vincula apenas a internet e outros meios 

digitais, apesar de os ambientes virtuais utilizarem links que viabilizam com mais rapidez o acesso a 

qualquer informação. A representação hipertextual pode acontecer offline, ou seja, numa sala de aula 

presencial, desde que sua metodologia supere o modelo “um-todos”, para dar lugar a uma concepção 

de ensino-aprendizagem que envolva práticas interativas, de pesquisa e construção coletiva.  

Nesse sentido, cabe ao sujeito-leitor a realização de um percurso de atualização dos textos 

disponibilizados, a partir de links por eles construídos, que se configuram como notas de rodapé, 

tabelas ou gráficos, citações, referências, acréscimos de parágrafos.   

Estrategicamente, o professor pode criar situações que conduzam os alunos a construírem, em grupos, 

uma produção textual e, em seguida, distribuir esse material para diferentes equipes que se 

comprometem em reescrever os textos, com novas pesquisas e autoria, para posteriormente serem 

socializados. Diga-se de passagem que esse é um procedimento excelente para diagnosticar e efetuar a 

avaliação da aprendizagem numa abordagem formativa. 

Afinal, o que é um hipertexto? Quais as características que determinam a sua natureza? Como utilizá-

lo para avaliar a aprendizagem que ocorre em ambiente de formação online? 

Da perspectiva dos estudos linguísticos, Koch (2006, p. 63) define o hipertexto “ como forma de 

estruturação textual que faz do leitor, simultaneamente, um coautor do texto”.  

O destaque a esse conceito revela a potencialidade de intervenção dos interlocutores como coautores, 

isto é, como hiperleitores, sujeitos da aprendizagem que alteram e recriam o texto, incorporando outras 

trilhas por meio de informações novas. Com o desenvolvimento da web, essa possibilidade torna-se 

mais concreta uma vez que o ciberespaço dispõe de suportes midiáticos que autorizam integrar notas, 

citações, bibliografias, referências, imagens, fotos, vídeos, gifs e outros elementos encontrados na 

hipermídia.   

Por essa razão, o autor de um hipertexto consegue manter uma relação “amigável” (LÉVY, 1993) com 

o texto, na medida em que rompe com a sua linearidade para abrir diferentes perspectivas que lhe 

permitem complementar, reafirmar ou mesmo contradizer o tópico em curso. 

Muitos autores além de Koch já apontam, com certa ênfase, o leitor como coautor de um hipertexto. 

Ramal (2000, p.25), por exemplo, argumenta que no percurso hipertextual não existe um único autor, 

mas um sujeito coletivo que interage e navega junto para produzir conhecimento, “[...] construído na 

soma de muitas mãos, e aberto para todos os links e sentidos possíveis”.  

Isto é, através de discussões colaborativas, o sujeito coletivo atualiza,  amplia  e  ressignifica   o 

hipertexto, visto que os hiperlinks favorecem a interação entre as informações, alterando o significado 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Offline
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/GIF
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperm%C3%ADdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Links
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de leitura, a produção do texto e a relação autor-leitor, que passam a ser interlocutores de percursos 

dialogados. 

Portanto,  o ambiente hipertextual configura uma nova relação entre as pessoas, como autores de suas 

itinerâncias, e de uma aprendizagem significativa que se dá por descoberta, autonomia e participação 

e, principalmente quando associados aos critérios de uma avaliação processual, conforme apresentado 

no mapa conceitual a seguir. 

 

Enfim, em meio aos aportes aqui apresentados, pode-se inferir que, diante das possibilidades 

interativas e tecnológicas oferecidas pelos ambientes virtuais de aprendizagem, a avaliação é chamada 

a reestruturar-se. Da mesma forma os professores se veem instigados a rever conceitos, metodologias e 

estratégias que deem respostas comprometidas a uma abordagem dialógica, para superar o 

instrucionismo que tem permeado esse ambiente e, naturalmente, a prática da avaliação. 

Considerando-se a complexidade do processo avaliativo em ambientes de formação online, faz-se 

necessário o estudo de outros diálogos que venham incitar ainda mais a discussão e as propostas 

referentes ao fenômeno em pauta. 
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