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desenvolverse en la sociedad en la que vivimos. Como reflexión, para nosotros es muy 
importante debido a que es nuestro primer pantallazo a nuestro futuro desempeño laboral.” 
(estudiante de Bioquímica, 2010) 

 
“Nos pareció una buena oportunidad (TC) para poder conocer más intensamente las 

diferentes actividades que se desarrollan en el sector salud (campañas, concientización, 
educación). Además nos permitió por un rato sentirnos vinculados con el sistema de salud 
pudiendo formar parte de él. Lo cual será una actividad diaria para nosotras en nuestro futuro. 
Gracias  a la atención recibida en cada lugar en el que concurrimos pudimos tener 
conocimientos de la importancia y la gran demanda que la salud requiere. Este trabajo nos 
enriqueció con la información obtenida en cuanto a nuestra ciudad y además la exposición oral 
nos permitió conocer las diferentes experiencias y realidades de cada una de las ciudades o 
pueblos en donde habitan nuestros compañeros.” (estudiantes de Farmacia, 2007) 

 

 Sin dudas el desafío es grande  pero estamos convencidos de que, parafraseando a A. 

Einstein, son necesarios espacios y estrategias diferentes para lograr resultados diferentes. 
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Resumo 
A democratização da educação superior tem expandido a modalidade da Educação a 

Distância no Brasil em proporções significativas. A dimensão geográfica do país e a diversidade 

regional favorecem a ampliação desta estratégia de formação, favorecendo o acesso de grupos 

populacionais, até então, excluídos da oportunidade de estar na Universidade. Entretanto, tal 

condição tem trazido desafios para a qualidade da educação superior a distância, quer na 

preparação de professores, quer na qualidade dos materiais instrucionais, bem como na exigência 

de mediação pedagógica. A avaliação da aprendizagem tem sido um tema central nesse processo, e 

a perspectiva de ultrapassar a perspectiva somativa para a formativa gera tensões e exige 

significativos investimentos. Apostando nessa possibilidade, este estudo explora bibliograficamente 

o tema e também faz um rastreamento em pesquisas que auxiliam a compreender suas 

possibilidades e desafios. Lança mão, principalmente, dos aportes de Otsuka (2006) e de 

Romanowski e Wachowicz (2006) para a sustentação teórica sobre o tema. Os resultados 

apontaram para a tendência cultural que ainda dá preponderância à avaliação somativa na educação 

escolarizada, mas também, para os esforços que vêm sendo feitos para construir alternativas de 

avaliações formativas, anunciando possibilidades e novas perspectivas. 

 

 

Abstract 
The democratization of higher education has expanded mode of Distance Education in Brazil 

in significant proportions . The geographical size of the country and regional diversity favor the 

expansion of this training strategy, encouraging access for population groups until then excluded 

from the opportunity to be at the University. However, this condition has brought challenges to the 

quality of higher distance education within teacher preparation, both in the quality of instructional 

materials as well as the requirement of pedagogical mediation. The evaluation of learning has been 

a central theme in this process, and the prospect of overcoming the quantitative approach to 

formative generates tensions and requires significant investments. Investing in this possibility , this 

study explores the theme Bibliographically and also makes a trace on research that helps to 
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understand their possibilities and challenges . It mainly uses Otsuka (2006) and Romanowski and 

Wachowicz (2006) for theoretical support on the topic . The results pointed to the cultural trend 

that still gives preponderance to the quantitative evaluation in school education, but also to the 

efforts being made to build alternatives to formative assessments , advertising possibilities and new 

perspectives. 

 

 

Compreendendo o contexto 
Somos desafiados cotidianamente a avaliar ao mesmo tempo em que estamos sendo 

avaliados; afinal, "não é possível praticar sem avaliar a prática [...]" (FREIRE, 1997).  As 

discussões e tensionamentos sobre as formas de avaliação da aprendizagem não são privilégios 

atuais da Educação a Distância (EaD). Em qualquer processo de ensino, o professor é desafiado a 

buscar a melhor forma de ensinar e avaliar o que o aluno aprendeu, considerando a singularidade 

de cada indivíduo. Entretanto, a EaD é uma modalidade com características específicas e, a 

principal delas, é o ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, professor e aluno não se encontram 

fisicamente.  

Entende-se que para obter sucesso no resultado da aprendizagem do estudante, a avaliação 

deva ser processual e qualitativa, entretanto, a principal dificuldade tem sido como fazer essa 

avaliação, considerando que um dos instrumentos avaliativos proposto pela legislação é composto 

por questões objetivas e que o número de participantes, de algumas turmas, tem sido muito grande, 

o que dificulta para o professor - que necessita fazer um acompanhamento adequado. 

Entre os principais ambientes virtuais de aprendizagem utilizados pelas instituições de 

ensino estão: TelEduc, AulaNet, Angel e Moodle (POLAK, 2009). Todos apresentam formas 

diferenciadas para a realização e o acompanhamento das atividades individuais e coletivas. Entre 

elas estão: questionário, postagem de textos, fóruns de discussão, bate-papo, além de possibilitar a 

comunicação entre todos os alunos com registro das mensagens no próprio ambiente, direcionando 

para o contato de e-mail cadastrado pelo aluno (OTSUKA, 2006).  

O moodle também possibilita o desenvolvimento de atividades colaborativas para realização 

de trabalhos em grupo, que podem ser criados aleatoriamente, por interesse na temática ou 

afinidade entre os colegas, além da avaliação de atividades offline - que são realizadas fora do 

ambiente. Uma das ferramentas para atividade individual dispõe do diário, em que é possível fazer 

um acompanhamento gradual do aluno, como uma forma de sistematizaçãoindividual do processo 

de aprendizagem; propiciando ao professor/tutor e ao acadêmico evidenciar a representação de 

como está se desenvolvendo a aprendizagem, em outras palavras, o aluno pode registrar seus 

conhecimentos, concepções, as expectativas realizadas e/ou frustradas, das soluções possíveis com 

o acompanhamento e intervenção semanal do professor/tutor.   
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Para fins de registro da avaliação pelo professor, foram usados conceitos que destacam os 

avanços que requerem mais atenção por parte do aluno. Porém, para cada atividade é exigida a 

atribuição de um peso para que, ao final, o professor possa obter a média do estudante. Assim, a 

avaliação quantitativa se faz presente de forma obrigatória. Portanto, pode-se perceber aspectos 

qualitativos (característicos da avaliação formativa) e aspectos quantitativos, característicos da 

avaliação somativa, convivendo em um mesmo processo, sem muitas vezes receber a devida 

atenção. Mesmo assumindo que não é a expressão numérica que define a condição quantitativa da 

avaliação, na sua essência, é essa a interpretação mais usual nas práticas escolarizadas que tendem 

a se instituírem como predominantes. E, como tal, o fato de usar pesos ou notas, induz a 

predominância da quantidade sobre a qualidade na avaliação. 

 

 

Avaliação somativa e a avaliação formativa: complementares ou antagônicas? 
Os estudos e as práticas relacionadas à EaD indicam que a avaliação somativa está 

significativamente presente no formato da modalidade e pela funcionalidade dos ambientes virtuais 

de aprendizagem. Essa perspectiva de avaliação consiste em classificar, atribuindo uma nota ao 

desempenho do aluno. As atividades recebem obrigatoriamente pesos e a aprendizagem do aluno é 

medida pontualmente. Essa é a forma mais tradicional de avaliação, muito utilizada nos ambientes 

escolarizados e que, segundo Bonniol e Vial (2001), já ultrapassou esse espaço, sendo também 

empregada na formação de adultos, na pesquisa e nas empresas. Associar a avaliação com medição, 

atribuindo um valor para o que se faz, parece ser algo já intrínseco à cultura contemporânea. Cria-

se uma escala de valor visando o resultado final, atribuindo menor valor ao processo, à 

metodologia, que recebem menor importância (BONNIOL E VIAL, 2001).  

Essa preponderância, entretanto, vem sendo rompida, nas últimas décadas, a partir da 

compreensão de novas teorias educacionais e posições epistemológicas. Entender a relatividade do 

conhecimento e a importância das habilidades de aprendizagem para toda a vida favoreceu 

mudanças nas práticas de ensinar e aprender e, portanto, de avaliar.  

Pensar em avaliação formativa na EaD, significa compreender as possibilidades 

proporcionadas pelas tecnologias utilizadas nessa modalidade de ensino. Corroboro com Polak 

(2009) assumindo que a intenção da avaliação na EaD deve ser a de proporcionar informação e 

comunicação com acompanhamento, a fim de aperfeiçoar a aprendizagem do aluno, exigindo muito 

mais um acompanhamento formativo do que um controle e classificação de resultados. A avaliação 

formativa consiste na prática da avaliação contínua durante o processo de ensino e aprendizagem, a 

fim de melhorá-lo e obter um resultado com qualidade (ROMANOWSKI; WACHOWICZ, 2006). 

Compreende-se também, que ela busca unificar a relação professor e aluno como agentes de um 

mesmo processo, em que o primeiro mostra ao segundo a sua importância na ação da própria 
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aprendizagem, resignificando-a. Professor e aluno assumem um compromisso na realização do 

conhecimento, na complexidade e na incerteza que é o processo de conhecer, com rigor e exigência 

através de uma aprendizagem coletiva.(ROMANOWSKI E WACHOWICZ, 2006). Nesse processo 

o professor irá acompanhar a aprendizagem desde o princípio fazendo registros, apontando as 

fragilidades do aluno e onde ele pode melhorar. 

Os feedbacks em atividades com o grande grupo em fóruns de discussão e atividades 

colaborativas também são espaços nos quais o professor pode estar fazendo esse acompanhamento, 

incentivando os alunos e chamando-os para a partilha de seus conhecimentos. A nota, então, pode 

ser atribuída para um conjunto de atividades e não apenas por uma pontual. Dessa forma é possível 

avaliar o processo em pequenos movimentos visando a totalidade da aprendizagem. "Quanto mais 

o processo avançar na complexidade do conhecimento, maior será a conquista, que não exclui os 

sujeitos e a diversidade, mas é rigorosa” (Romanowski e Wachowicz, 2006:138). 

A exemplo de pesquisas como de Rodrigues (2002), Prata (2002), Otsuka (2006) e Prestes 

(2001) outros estudos estão sendo desenvolvidos no sentido de apoiar a avaliação formativa na 

EaD, com o propósito de explorar a utilização e as possibilidades nos ambientes virtuais de 

aprendizagem.  

Otsuka (2006) mostrou que algumas experiências com a avaliação formativa na modalidade 

a distância, desenvolvidas através das ferramentas de atividades colaborativas e construcionistas, se 

revelaram importantes por favorecer a percepção do comportamento dos alunos e a constatação de 

problemas, possibilitando um acompanhamento e uma orientação mais efetiva. A pesquisa apontou 

também, para as limitações dos recursos dos ambientes virtuais e da carga de trabalho que esse 

formato de avaliação demandou ao professor. Todavia, a avaliação formativa não demanda mais 

trabalho somente na modalidade à distância; um processo efetivo e de qualidade exige muito mais 

do professor também na modalidade presencial. 

Ao explorar ferramentas que contribuam para a avaliação formativa, Prestes (2001) 

apresentou o módulo Wiki LV. Trata de uma ferramenta de avaliação com a finalidade de 

proporcionar um acompanhamento dinâmico de produções colaborativas em ferramentas de 

produção textual em ambientes virtuais de aprendizagem.  Possibilita o retorno de feedbacks em 

tempos mínimos, o que permite ao aluno o acompanhamento do seu processo. Esse instrumento foi 

testado pelo autor e atualmente é usado no Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará, 

mas não se tem evidências do uso em outras instituições de ensino. A educação a distância tem sido 

temática recorrente de pesquisas sobre as tecnologias, práticas pedagógicas, formação de 

professores e até mesmo avaliação, mas carece, ainda, de estudos específicos sobre avaliação 

formativa propriamente dita. 
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Elementos constituidores do processo de avaliação formativa 
Entre algumas possibilidades de acompanhamento no processo de avaliação formativa, 

destacamos a reflexão acompanhada da criticidade e a mediação, pela importância do papel do 

professor como mediador da aprendizagem do aluno, buscando através de várias relações entre o 

mundo afetivo e o cognitivo, auxiliá-lo na construção do conhecimento, oferecendo significado ao 

seu aprender (Cunha, 2006).  

O modelo de avaliação processual e integrada respeita a individualidade de cada estudante. 

Ao final, não avalia somente se ele conseguiu alcançar os objetivos planejados, mas o que 

conseguiu desenvolver durante o processo, como iniciou e como concluiu o que se propunha 

realizar. Na avaliação do processo de aprendizagem, considerado na sua totalidade, o professor 

assume um papel de mediador na construção e na partilha de conhecimentos, acompanhando as 

ações do aluno, favorecendo suas potencialidades e acompanhando as dificuldades de 

aprendizagem, acolhendo, incluindo e interagindo. Realiza um trabalho em parceria com o aluno, 

favorecendo seu protagonismo e estimulando seu desenvolvimento. Para Cunha (2006) a mediação 

rompe com a forma tradicional de ensino e como referência de inovação assume “a inclusão das 

relações socioafetivas como condição da aprendizagem significativa. Inclui a capacidade de lidar 

com as subjetividades dos envolvidos, articulando essa dimensão com o conhecimento” (CUNHA, 

2006: 67).  

Compreende-se também que ela busca, no seu sentido amplo, unificar a relação 

professor/aluno como agentes de um mesmo processo, admitindo como ponte que intermedia essa 

ação as competências relacionais e afetivas. Neste sentido, temos a desmistificação do professor 

como ícone central dos processos educativos, tornando-se um facilitador, no papel de condutor e 

mobilizador de conhecimentos e saberes junto aos seus aprendizes. 

Entende-se que, para estabelecer vínculos de aprendizagens junto aos alunos, primeiramente 

é necessário preestabelecer vínculos relacionais e afetivos, pois a mediação só terá sentido se essas 

significações forem produzidas em destaque nas ações docentes. É relevante destacar que os efeitos 

da mediação não pairam somente na figuração do aluno, mas também naquele que estimula o ato 

de mediar. Nesta conjuntura descristaliza-se a ideia de que o professor transmite o conhecimento, 

enquanto o aluno, entendido como entidade passiva, o “aprende”. Ao se mediar, dando sentido a 

relação professor/aluno/conhecimento, extrai-se uma maneira eficaz de compreender-se como 

mobilizador de novas aprendizagens significativas, sendo as relações socioafetivas vistas como 

fundamentais para o desencadeamento deste processo inovador. 

Nessa direção, faz parte do papel do professor estimular o aluno a uma reflexão crítica sobre 

o que está sendo ensinado e aprendido, ou seja, uma reflexão do processo de ensino e de 

aprendizagem, pois de acordo com Pimenta e Ghedin (2005), a reflexão precisa acontecer de uma 

forma coletiva envolvendo todos os que estão inseridos, acompanhada da criticidade entre a teoria 
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e a prática. A criticidade entendida como a capacidade do professor e do aluno de refletirem 

criticamente a realidade em que estão inseridos, possibilitando ações para transformá-la (STRECK; 

REDIN; ZITKOSKI, 2010). Logo, a criticidade e reflexão também são importantes no processo da 

avaliação formativa.  

Nesse processo, o professor é colocado como a responsabilidade principal. Pois, em geral, 

cabe a ele estimular a construção dos saberes dos alunos. Portanto, é importante também que o 

professor faça uma reflexão sobre a sua prática, pois a forma de ensinar definirá a forma de avaliar. 

Diz Zabalza (2004) que é competência do professor fazer com que o aluno entenda e aprenda. A 

avaliação está diretamente ligada com a prática do ensino; portanto, a proposta pedagógica precisa 

ter coerência em uma avaliação processual e incluir o aluno como sujeito do próprio processo de 

aprendizagem. 

 

 

Considerações 
O texto buscou tecer algumas considerações sobre a avaliação na educação a distância 

refletindo sobre os processos avaliativos mediante a regulamentação e as práticas mais usuais na 

realidade brasileira. Faz uma análise crítica das exigências das formas de registro e propõe a 

necessidade de pensar em um processo avaliativo que contribua efetivamente com a aprendizagem 

do aluno, colocando a avaliação formativa como uma forma possível nessa modalidade de ensino.    

A partir do exposto, é possível perceber que o formato de avaliação somativa está ainda 

presente em toda a educação escolarizada, visto que historicamente se vê a avaliação como medida 

e classificação; em outras palavras, não é privilégio da Educação a Distância o registro por notas 

que revelam somatórios estanques de medidas de aprendizagens. Para o aluno, há a impressão de 

que essa é também uma das formas mais transparentes para acompanhar seu "rendimento". Ainda 

que seja necessário esse registro, a avaliação formativa vem com o propósito de qualificar o ensino, 

o trabalho e a aprendizagem, pois com acompanhamento sistemático e mediado pelo professor, 

considerando os avanços, buscando melhorar as fragilidades do aluno, esse terá uma formação mais 

sólida que poderá influenciar na sua atuação profissional. Especialmente em cursos de formação de 

professores, a forma como o aluno é avaliado, se constituirá numa aprendizagem cultural para ele 

avaliar seus alunos, quando se tornar professor. 

Este não é um processo fácil e, certamente, alguns fatores dificultam essa prática. Os 

ambientes de aprendizagens, apesar de muitas ferramentas e possibilidades de fazer uma aula, às 

vezes engessam a avaliação direcionando para dados quantitativos. Outra dificuldade refere-se ao 

número de alunos, que pode chegar a 100 em uma sala de aula virtual; esse fator dificulta a 

formação processual. Acreditamos, entretanto, que o grande desafio é a superação da concepção 

tradicional de avaliar, avançando na direção de uma compreensão mais educativa e emancipatória 
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desse processo. Tecer considerações acerca de um tema como a avaliação na Educação a Distância 

é um grande desafio, especialmente para quem se inicia na pesquisa e busca a realização pela 

docência.  
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