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1 Introdução  

Como podemos medir a evolução de alguém? Mais do que mensurar como acompanhar 

se tal pessoa progrediu ou somente obteve bom desempenho naquele teste específico? A 

avaliação de modo geral é a melhor maneira de medir, mensurar e agir no aprendizado de 

alunos, mas a grande questão a ser levantada é: Tais avaliações tem competência para 

demonstrar se alguém realmente aprendeu? Qual a melhor maneira de verificar a aprendizagem 

de determinado assunto pelo público alvo?  

É comum professores adotarem avaliações somativas, que avaliam o desempenho, para 

verificarem e mensurarem a aprendizagem de objetivos pré-estabelecidos nas ementas e grades 

curriculares e utilizarem tais informações obtidas para melhorar seu método de ensino, ou 

medidas a serem tomadas com as próximas turmas. Essa premissa tem um viés grande se 

notarmos que as informações obtidas através das avaliações serão usadas em uma nova turma, 

com necessidades diferentes bem como uma etnografia distinta da turma que realizou a 

avaliação e forneceu dados para a análise. 

 

2 Material e Métodos 

A metodologia da pesquisa para o tema proposto apresentará abordagem qualitativa, pois 

se elaborado estudo para abordar algumas variáveis relacionadas à aos modelos de avaliação 

com a evolução de cursos que são ministrados de maneira EAD. Desta forma, o presente estudo 

terá o embasamento para sua formação, com pesquisas e estudos de artigos.  

Com todas as informações coletadas, e embasamento teórico e método dedutivo, serão 

apresentados os dados e principais interferências e dificuldades de se aplicar modelos e métodos 

de avaliação formativa em tempos e culturas na qual a avaliação somativa é em suma maioria 

o modelo adotado para mensurar o aprendizado do aluno 
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3 Resultados e Discussão 

As avaliações somativas então, podem ser definidas como, um conjunto testes 

padronizados de alto desempenho, avaliando o desempenho do aluno e não necessariamente 

seu aprendizado (Heritage, 2007). É comum os governos federais, estaduais e também 

municipais utilizarem avaliações para medirem desempenho para verificarem se o plano de 

ensino tem sido eficaz, porém cobram um período de avaliação muito extenso e longo, com isso 

o acumulo de informação e a falta da qualidade de formação, ou seja, os testes são padronizados 

e engessados, não levando em consideração as características particulares de cada ambiente 

onde está sendo aplicado. (Heritage, 2007). 

Silva (2016) diz que a avaliação tradicional esta diretamente ligada ao andamento 

monótono da sala de aula, que institui o aluno como um ser passivo que somente recebe 

informação e deve processa-las de maneira individual e guarda-las para utilizar posteriormente, 

se se preocupar com a aplicabilidade social ou mesmo contexto em que a informação esta sendo 

inserida. Silva (2016) ainda comenta: 

 
Pode-se dizer que uma concepção consciente ou inconsciente de avaliação se 
sedimentou numa prática coletiva angustiante baseada em históricas 
exigências burocráticas e enraizada em feição autoritária. Seu modus operandi 
tradicional está marcado por procedimentos arbitrários vinculados à medida 
cumulativa de resultados obtidos em testes pontuais definida pelo docente 
sobre o trabalho e as atitudes do discente. 
 

Em meio a esse contexto e as lacunas deixadas pela avaliação tradicional o modelo de 

ensino a Distância (EAD) tem se difundido nos últimos anos, levando em consideração somente 

esse modelo em plataformas digitais. Isso levanta uma questão ainda mais complexa 

relacionada a maneira que cursos EAD devem fazer suas avaliações. 

Black (2009) apresenta que a avaliação somativa deve fornecer informações para que os 

docentes consigam desenvolver uma forma de desenvolver de maneira continua o aprendizado 

do aluno, esse tipo de conceito é chamado de avaliação formativa. Heritage (2007) ainda 

apresenta alguns elementos de para que essa avaliação seja bem-sucedida, são elas: “1) 

Identificar a “lacuna”, 2) feedback, 3) envolvimento do aluno, 4) progressão de aprendizagem. 

Uma vez que a avaliação somativa não fornece métodos eficazes para garantir o 

aprendizado do aluno, uma vez que os docentes muitas vezes empregam seus esforções somente 

nos elementos que tais testes exigem (Black, 2009) e a avaliação formativa é o melhor método 
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de mensurar a aprendizagem do aluno, podendo utilizar como ferramenta a avaliação somativa, 

como se dá a aplicação desse método de avaliar em cursos que são ministrados em plataformas 

a distância? 

Silva (2016) argumenta que os docentes têm a consciência que a interatividade é essencial 

para a evolução do aluno, e que reciprocidade é necessária para o docente avaliar a progressão 

do discente no andamento da disciplina e qual medida tomar para que essa evolução melhore 

em seus pontos críticos. Mas para que a interação vá além da sala de aula, uma vez que essa é 

a proposta dos cursos EAD, é preciso o docente entender e utilizar da cibercultura. A autora 

apresenta ainda duas vertentes principais para que isso aconteça, ou seja o docente esteja 

preparado para o papel central das interações como fundamento da aprendizagem (Silva, 2016). 

Em ambientes virtuais é necessário o docente entender que as características sociais e 

tecnológicas precisam ser levadas em conta para desenvolver avaliações eficientes para medir 

o aprendizado, ou melhorar o processo. A vertente social relacionada a tecnologia na educação 

esta diretamente ligada de que o aluno passa a ser um agente ativo no processo, se envolvendo 

em debates em fóruns, interatividade com as telas de smartphones e tablets. A parte tecnológica 

não é mais um sistema fechado de recepção de conhecimento, mas também um novo universo 

de aferição e busca por argumentos e métodos que corroborem ou refutem tal conhecimento 

Silva, 2016). 

Esse conceito de interatividade em um ambiente também é apresentado por Heritage 

(2007), quando apresenta que umas das características fundamentais para a avaliação formativa 

é a participação ativa dos alunos, com isso os discentes tem parâmetros em que estágio está seu 

conhecimento e aprendizagem, pois refletem sobre o conhecimento desenvolvendo estratégias 

de auto regulação e adaptação de métodos de aprendizagem.  

Com isso o professor não é o centro do conhecimento e o aluno passivo receptor, ambos 

constroem o caminho de aprendizagem comumente. O docente não apresenta ideias ou matérias 

em conceitos fechados, mas sim estimula o aluno a buscar em um leque de possibilidades, um 

conhecimento móvel, modificável e adaptável para assimilar o conteúdo (Silva, 2016). 

Black (2009) apresenta que o papel interativo entre aluno e professor é de extrema 

importância, pois assim ambos tem instrumentos de melhora e avanço, uma vez que uma boa 

nota em avaliação somativa não significa aprendizado, mas pode erroneamente causar no 

docente a sensação de que não precisa utilizar métodos formativos, pois “parece” que seus 

alunos estão com alto índice de aprendizado. 
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Visto que o modelo de ensino a distância pode transparecer uma maior dificuldade de 

interação entre docente e aluno, tornando-se teoricamente mais difícil utilizar modelos 

formativos de avaliação. Mas verifica-se que a interação nas plataformas digitais é tão presente 

e reais quanto as presenciais, mas necessitam de aculturação do docente neste modelo de 

interação (Black, 2009). 

Silva (2009) apresenta duas características essenciais para que as avaliações mediadoras 

(formativas por Heritage, 2007), a primeira delas é o planejamento dos conteúdos e atividades, 

a segunda é a mediação docente ativa para a aprendizagem. 

O planejamento das atividades e a estruturação do conteúdo para que se tornem interativas 

e envolvam o aluno no processo de aprendizagem fazendo com que o mesmo seja protagonista 

de seu avanço, conforme apresenta Heritage (2007) é o grande desafio das plataformas digitais, 

uma vez que a falta de interatividade transforma o modelo e-learning uma plataforma comum, 

um livro digital que nada difere do tradicional. É necessário que tais conteúdos sejam 

interativos, intuitivos que desafiem os alunos a aprender; hipertextos são alternativas 

interessantes para que a interação seja desenvolvida, esse suporte através de links faz com que 

os discentes construam o conhecimento a partir de seu interesse e caminhos (Silva, 2009). Além 

disso o autor também apresenta que o modelo utilizado e estruturado com hipertexto pode:  

 
a) articular nas interfaces conteúdos e atividades de aprendizagem em hipermídia, isto 
é, em convergência de vários suportes midiáticos abertos a novos links e agregações 
e de várias linguagens – som, texto, imagens, vídeo, mapas; e b) transformar a leitura 
em escritura através de conexões autorais em rede. 
 

O planejamento das atividades ainda podem contar com discussões e debates através de 

chats e fóruns, incentivando os alunos a defenderem seus pontos de vista através do dialogo e 

debate, bem como estimular o trabalho em equipe com ajuda mutua de aprendizagem em 

conteúdos que possa haver dificuldade maior de compreensão, neste caso a interação é de 

extrema importância para tal, e isso é um elemento importante apresentado por Heritage (2007), 

pois em chats e fóruns o docente pode tanto identificar a lacuna de aprendizagem, quanto 

estimular o envolvimento do aluno e também um auxilio mútuo para progressão da 

aprendizagem. 

A segunda característica essencial para um processo avaliativo eficiente é a mediação 

docente. Os professores precisam através de ferramentas de coleta, e isto pode incluir avaliações 

somativas, para que possam atuar diretamente em como regular a aprendizagem da turma e isso 

não significa passar atividades a turma, tirar dúvidas e cobrar resultado dos alunos envolvidos. 
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Com isso Silva (2016) argumenta que o docente precisa potencializar a interação através das 

plataformas, seja instigando o raciocínio através de situações problemas, trabalhos em grupo, 

construindo conhecimentos estruturados através de diálogos guiados. O autor diz que o docente 

deve “[...] deverá superar a avaliação da aprendizagem baseada no exame pontual solitário, em 

favor da avaliação formativa e contínua, que opera nas interfaces de comunicação e colaboração 

com base em critérios [...]”, em resumo o professor deverá encontrar métodos de avaliação que 

mensurem a aprendizagem, onde leve em conta a interatividade e a colaboração para evolução 

do aprendizado. 

A possibilidade de criar um ambiente interativo e mediado em plataformas digitais são 

possíveis, mas é necessária uma dedicação conceitual sobre a importância de avaliações 

formativas através de docentes e tutores. Heritage (2007) apresenta quatro habilidades 

necessárias para que docentes e tutores avaliem de maneira formativa seus alunos, sendo elas: 

1) Criar condições de sala de aula que permitam uma avaliação bem sucedida, 2) ensinar os 

alunos a avaliar sua aprendizagem, 3) interpretar as evidências, 4) corresponder a instrução a 

lacuna de aprendizagem. 

Silva (2016) apresenta que para melhorar a avaliação o docente deverá desenvolver 

articulação nos ambientes de aprendizagem, e as ações dos docentes apresentados pelo autor se 

relacionam diretamente com as habilidades apresentadas por Heritage e também Black (2009), 

tais atividades devem:  

 
Provocar situações de inquietação criadora. Promover ocasiões que despertem a 
coragem do enfrentamento online diante de situações que provoquem reações 
individuais e grupais. Encorajar esforços no sentido da troca entre todos os 
envolvidos, juntamente com a definição conjunta de atitudes de respeito à diversidade 
e à solidariedade. Incentivar a participação dos cursistas na resolução de problemas 
apresentados, de forma autônoma e cooperativa. Elaborar problemas que convoquem 
os cursistas a apresentar, defender e, se necessário, reformular seus pontos de vista 
constantemente. Formular problemas voltados para o desenvolvimento de 
competências que possibilitem ao aprendiz ressignificar ideias, conceitos e 
procedimentos. Implementar situações de aprendizagem que considerem as 
experiências, os conhecimentos e as expectativas que os estudantes já trazem consigo. 
Desenvolver atividades que não só propiciem a livre expressão, o confronto de ideias 
e a colaboração entre os estudantes, mas que permitam, também, o aguçamento da 
observação e da interpretação das atitudes dos atores envolvidos. Responder às 
postagens dos cursistas em até 24 horas, não mais. (SILVA, 2016). 
 
 

Black (2009) apresenta que quanto mais próxima a atividade estiver da realidade, mais 

reais e relevantes podem ser considerados seus resultados. 

A avaliação formativa é a maneira mais eficiente de mensurar, planejar e atuar na 
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aprendizagem direta dos alunos, mas isso depende da dedicação e prática dos docentes neste 

tipo de avaliação, que por si só já apresenta resistência por parte do corpo docente, pois sem o 

conceito bem alinhado os professores podem entender que a avaliação formativa é só mais uma 

atividade extra a ser executada em meio a tantas que já lhe são atribuídas (Heritage 2007). 

Levando em consideração por sua vez a avaliação contínua e formativa em plataformas 

e-learning requer critérios de mediação docente ativa e apropriada, incentivando todos os 

discentes a participares das etapas e atividades nas plataformas, pois elas geram informações e 

insumos para as avaliações ao longo do curso. Pois através destas atividades nas plataformas, 

docentes e alunos observam e autorregulam o processo de aprendizagem e agem diretamente 

para melhorar o processo. 

 

4 Conclusão  

O avanço dos cursos ofertados em plataformas EAD associados a avaliações formativas 

tem como principal característica desenvolver nos alunos um perfil autônomo, dinâmico, que 

busque conhecimento com as ferramentas nas quais tem acesso, mas também desenvolver a 

autocritica para que ele tenha ciência de seus pontos fracos e como atuar para que possa 

desenvolve-los. 

A avaliação formativa traz características que fazem com que o aluno desenvolva 

autonomia e disciplina no processo de aprendizagem ao passo que fornece ao docente os “gaps” 

de aprendizagem e como atuar para minimizar tais lacunas, isto associado a plataformas 

digitais, produzem nos alunos além de competências técnicas, sociais dentro de sua área de 

estudo, também desenvolve habilidades tecnológicas e como evoluir dentro de tais ferramentas 

dentro de suas vertentes. Ou seja, a vida online é uma realidade; avaliações formativas são 

essenciais para realmente formar profissionais generalistas, críticos e sociais, nada melhor que 

a fusão perfeita das ferramentas que levarão a maneira de desenvolver profissionais e avalia-

los de maneira mais efetiva, com isso o avanço é inevitável. 
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