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Resumo: Os desafios e a complexidade na docência universitária tão discutida nos últimos 

tempos têm gerado grandes debates em torno dos saberes específicos e da formação para 

atuação nesse segmento de ensino. O contexto de qualificação profissional e as novas 

configurações da organização do trabalho pedagógico no ensino na universidade, dentre 

outros aspectos, apontam a necessidade de reflexão sobre essa prática e o modo como o 

professor organiza esses elementos didáticos e pedagógicos. Nesse sentido, este artigo 

apresenta o recorte de pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(stricto sensu), da Universidade Estadual de Feira de Santana - Bahia, na qual se analisou as 

relações entre a experiência de formação pedagógica e a prática educativa dos participantes. 

Especificamente, identificamos nesse trabalho as questões relacionadas à concepção, 

instrumentos, critérios e implicações do processo avaliativo vivenciado nessa experiência e os 

desdobramentos na formação e prática pedagógica desses professores. A metodologia foi 

conduzida em uma abordagem qualitativa de caráter descritivo, tendo como produção dos 

dados entrevista semiestruturada e como método de análise a Análise tipo Temática, de 

Bardin (1977), delineada pela Análise de Conteúdo. Os processos e instrumentos avaliativos 

vivenciados e discutidos na experiência formativa buscavam instaurar um processo de 

autorregulação e autoavaliação, permitindo aos professores analisarem suas práticas, 

refletirem e agirem sobre ela, buscando rever permanentemente suas ações na tentativa de 

encontrar sentidos e significados (BÉLAIR, 1998; CONTRERAS, 2011; SHÖN, 2000, 

ANASTASIOU e ALVES, 2007). A partir dessa reflexão-na-ação e sobre a ação, foi possível 

utilizar em suas aulas instrumentos avaliativos como o diário reflexivo, webfólio e portfólio, 

acompanhando o modo como cada estudante aprende conceitos, procedimentos e atitudes. A 

partir dos depoimentos, é possível observar que os professores refletiram sobre as questões 

pedagógicas, sobre a necessidade de inovações na forma de ensinar e de avaliar propiciando 

experiências exitosas em suas práticas. A vivência de instrumentos avaliativos mais 

dialógicos, democráticos e participativos permitiu uma experiência dialética de mão dupla, 

tanto na compreensão do ato de aprender e de ensinar, tomando como referência o 

protagonismo dos estudantes no processo avaliativo, quanto o avanço epistêmico e 

metodológico no papel de mediação do conhecimento e na formação humana durante esse 

processo educativo. A formação contribuiu para a qualificação da docência através da 

reflexão, da investigação e do trabalho colaborativo, os fazendo compreender a docência 

universitária como uma atividade que requer formação técnica e específica no campo 

didático-pedagógico. 
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Nos últimos tempos, temos observado a intensificação do debate em torno da 

complexa tessitura que é a docência no Ensino Superior. A crescente expansão nesse nível de 

ensino, fruto das políticas de aumento da oferta de vagas, da maior procura pela qualificação 

profissional e acadêmica, das novas exigências e configurações do mundo do trabalho e 

emprego, dentre outros aspectos, tem requerido da universidade um esforço em oferecer uma 

formação profissional adequada, que possa atender às expectativas de formação humana, de 

instrumentalização para o exercício do trabalho, de organização política, produção de 

conhecimento e gerências de novas tecnologias, mediante a articulação do ensino, da pesquisa 

e da extensão. Essas perspectivas têm gerado alguns desdobramentos, entre eles, a 

necessidade de formação de docentes com saberes específicos para atuarem nesse segmento 

de ensino. 

Nesse sentido, este artigo apresenta o recorte de pesquisa desenvolvida no Programa 

de Pós-Graduação stricto sensu em Educação, da Universidade Estadual de Feira de Santana - 

Bahia (PPGE/ UEFS), na qual se analisou as relações entre a experiência de formação 

pedagógica em um curso de extensão oferecido pela instituição denominado “Ensinagem, 

Aprendizagem e Avaliação no Ensino Superior” e a prática educativa dos docentes dessa 

universidade. Especificamente, identificamos nesse trabalho as questões relacionadas à 

concepção, instrumentos, critérios e implicações do processo avaliativo vivenciado nessa 

experiência e os desdobramentos na formação e prática pedagógica desses professores. 

A metodologia, conduzida numa abordagem qualitativa de caráter descritivo, se 

debruçou sobre a interpretação da realidade social construída pelos professores e suas 

representações dentro do contexto de formação para a docência superior. Para a produção dos 

dados optamos pela entrevista semiestruturada, sendo utilizada a análise tipo temática, de 

Bardin (1997), com o olhar descritivo e reflexivo sobre os dados, partindo dos princípios de 

categorização, inferência, descrição e interpretação, delineadas pela Análise de Conteúdo 

defendida pela autora. 

Os sujeitos pesquisados foram professores que participaram da última turma de 

formação oferecida pela instituição, incluindo a professora formadora. Sobre o perfil dos 

professores identificamos que são do quadro efetivo, com regime de trabalho de Dedicação 

Exclusiva (DE), oriundos do bacharelado, tendo em média 15 anos de docência na instituição 

e, hegemonicamente pertencente à área de saúde. A experiência formativa foi oferecida em 

2011 pelo Departamento de Educação, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Pedagogia Universitária (NEPPU) em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) e a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). 



 
 

 

No primeiro momento apresentamos os pressupostos e instrumentos avaliativos 

vivenciados e discutidos na experiência formativa e as implicações sobre os processos de 

análise e reflexão da prática docente para, em um segundo momento, compreendermos os 

desdobramentos dessas experiências nas salas de aulas e no redirecionamento das questões 

pedagógicas, considerando perspectivas de inovações na forma de ensinar e de avaliar que 

tenham propiciado experiências exitosas, tanto aos estudantes quanto aos professores. Por 

fim, na última parte, tecemos as considerações finais. 

 

A experiência formativa e o processo avaliativo 

 

A experiência formativa foi idealizada pela professora formadora visando contribuir 

com a formação dos professores que apresentavam dificuldades na prática docente 

universitária, principalmente nas questões relacionadas à avaliação e aprendizagem. A partir 

de convites dos Colegiados e dos Departamentos da Universidade para que a professora 

contribuísse com essa discussão através de palestras, seminários e fóruns, foi elaborado um 

Projeto de Extensão no formato de curso de 60 horas aprovado no Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Universidade, o qual vigorou por 05 (cinco) 

anos, sendo a última turma formada em 2011, a qual foi objeto de nossa investigação e que 

compartilhamos aqui alguns desses achados da pesquisa. 

Nossa pesquisa se debruçou sobre dados produzidos buscando a compreensão da 

concepção epistemológica e a estratégia metodológica desenvolvida no curso proposto e as 

implicações dessa formação na prática pedagógica dos participantes. Essa experiência 

reverberou de forma significativa na socialização dos professores e no compartilhamento de 

conhecimentos e saberes relacionado à docência, cujos elementos foram observados no uso de 

estratégias didáticas mais participativas, dialógicas, interativas e na adoção de processos 

avaliativos mais contextuais, processuais e imbrincados com aprendizagens significativas. 

Mais especificamente sobre a avaliação e a experiência nessa formação, a proposta do curso, 

de acordo com a professora formadora, sempre partiu da compreensão do olhar do professor e 

suas representações sociais. Os diferentes instrumentos avaliativos então buscavam a 

expressão dos sujeitos, possibilitando-os que manifestassem seus sentimentos e ideias, para, a 

partir dai, instaurar um processo de autorregulação e autoavaliação. Segundo Bélair (1998), 

essas características são inerentes àquele que analisa sua prática, reflete e age sobre ela, 

buscando rever permanentemente suas ações na tentativa de encontrar sentidos e significados. 

Sobre a estratégia, a professora formadora pondera: 

 



 
 

 

No momento em que eu deixo a vontade o professor participar, eu estou instalando a 

fala do professor, então a observação, escuta, foi um dos instrumentos que me 
auxiliou muito em coletar dados, eu estava muito atenta ao que ele falava, ao que ele 

dizia, é um processo dialético. (Lucile Ruth)  

 

O curso foi sempre desenvolvido buscando que ele se autorregulasse e essa é uma 

nova lógica de pensar a avaliação. Uma nova tela crítica. A outra coisa é que a gente 

instalou o diário reflexivo. Mas, eu me deparei com problemas que tive que decidir 

de qualitativamente qual era o melhor. (Lucile Ruth) 

 

Eu acho que a observação durante todo o curso foi um elemento que alimentou uma 

avaliação qualitativa. (Lucile Ruth) 

 

A reflexão sobre a prática permitiu a professora formadora inferir a qualidade dos 

debates provocados durante o curso e os impactos dessas reflexões na atuação docente. Seus 

depoimentos trazem registros significativos dos avanços dos professores no que diz respeito à 

mudança de perspectiva na docência, uso de inovações metodológicas em sala de aula e uma 

atuação pautada numa concepção teoricamente consolidada. Além disso, fica evidente que o 

professor encontrou no curso espaço para ser escutado, para ser sujeito do seu fazer, das suas 

dúvidas, do seu refazer, o que quase nunca acontece com o docente do ensino superior, que na 

maioria das vezes trabalha isolado entre as paredes da sala de aula ou dos laboratórios. 

Segundo a professora Lucile Ruth: 

 

Professores que participaram do curso, não são mais os mesmos. [...] saíram dizendo 

que essa formação pedagógica mudou sua atuação docente.  

[...] 

Ela trazia para o próprio curso as inovações que ela fazia na sala de aula, porque ela 

estava fazendo nexo, ou seja, ela tinha informações soltas, ela é pedagoga de 

formação, uma pessoa muito comprometida com a formação, então isso foi dando 

segurança teórica para fazer um trabalho inovador. 

[...] 

Uma professora do Departamento de Letras disse: - Vocês conseguiram me tirar do 
“piloto automático”. 

[...] 

O que eu percebo na fala dos professores que encontrei posteriormente, é que eles 

dizem que aquele curso mudou suas vidas. 

 

Na sua ótica, é preciso valorizar a questão qualitativa na avaliação. Os cursistas que 

formaram o pequeno grupo poderão fazer novas reverberações onde estiverem. Podem vir a 

ser aquela sementinha constante, ou então aquela água levada para que a sementinha brote. 

Percebemos que a fala da professora é sempre carregada de esperança e utopia, uma utopia de 

quem sonha com a mudança. Desde quando projetou a experiência vislumbrava essa 

possibilidade: 

 

Esse curso tentou plantar uma semente de uma nova oportunidade de a gente 

realmente fazer uma formação continuada dos nossos docentes. (Lucile Ruth) 

 



 
 

 

Umas das estratégias mais utilizadas no curso para avaliação do docente e seus 

aprendizados foi o diário reflexivo. Esse instrumento, segundo a professora, permitia ao 

professor, refletir sobre sua atuação prática. Sobre essa reflexão e escrita dos diários, 

Contreras (2011) e Shön (2000) admitem que, aprender a experimentar e aprender a refletir 

sobre suas ações é fundamental para elaborarem a síntese de suas próprias conclusões. 

Experiências que promovam a reflexão-na-ação e sobre a ação, como o uso de estratégias tipo 

o diário reflexivo, possibilitam a ampliação do conhecimento e a visão de mundo do grupo. 

Os diários eram elaborados e organizados a partir de questões que faziam o professor articular 

o tema trabalhado, seu nível de conhecimento, a interação com sua prática e outras dúvidas e 

inquietações: 

 

O que você sabia, do núcleo temático, do tema que a gente estava discutindo. O que 

você aprendeu, o que foi mais relevante, o que você tem dúvida, o que você leu. 

Trazia uma classificação de excelente, muito bom, bom, regular e o que precisa 

melhorar e deixava o espaço aberto pra eles comentarem. (Lucile Ruth) 

 

Para a professora, os diários reflexivos permitiram, através da fala dos professores 

cursistas e suas representações, avaliar o quanto o curso estava mexendo com eles e os 

alimentando profissionalmente. Sem perder a essência, ela busca adequar o curso às 

necessidades e condições objetivas dos sujeitos participantes: 

 

O diário pode ter aspectos mais profundos, mas dentro desse curso conhecendo a 

carga horária do meu professor, conhecendo a fragilidade de fundamentação teórica, 

se eu fosse exigir demais não ficava com nenhum. Então, eu tinha que administrar o 

que era mais essencial pra fazer o grupo pensar por si mesmo, colocar sem nenhum 

constrangimento suas dificuldades.  

[...]  

Às vezes eu discutia algumas coisas do diário reflexivo, eu colocava o professor no 

anonimato, porque o negócio não era focar fulano, beltrano, cicrano, mas no 

pensamento do grupo que é uma base do paradigma emergente. (Lucile Ruth) 

 

A representação dos professores acerca dos diários reflexivos denota a riqueza dessa 

experiência, como possibilidade de crescimento e aprofundamento cognitivo dos temas, 

reflexão do que faziam nas aulas e o que poderiam melhorar, bem como o sentimento de 

partilha e ampliação da visão do individual para o coletivo. As declarações das professoras 

Tâmara, Rosângela e Daniela representam essa avaliação: 

 

Quando a gente vai construir o diário, a gente retoma os conteúdos. E ao retomar, a 

gente faz a reflexão e consegue aprender direito, aprofundar mais e dar conta de 

coisas que não estão claras para a gente. (Tâmara) 

Eu acho que deu pra fazer essa reflexão e também ir criando como possibilidade de 

usar esse diário numa disciplina que tem cento e vinte horas. Mas eu acho que o 



 
 

 

diário foi um momento de refletir sobre o que eu faço, o que eu posso melhorar, eu 

acho que foi nesse sentido que mobilizou. (Rosângela) 
Era interessante que você fazia uma análise, você fazia uma reflexão do conteúdo, 

mas do que isso sua implicação no conteúdo, que eu acho interessante quando você 

se implica, é uma forma de você fazer o aluno ou você ou eu como aprendiz de 

pensar enquanto aprendiz e sujeito no processo. (Daniela) 

 

Em contrapartida, foram identificadas pelos professores duas dificuldades, quando se 

pensa no uso do diário reflexivo com os estudantes: primeiro, quando utilizado como única 

referência avaliativa, pode ser uma estratégia geradora de acomodação por ficar repetitiva e 

segundo, tem-se a falta de tempo de estudantes e professores para o preenchimento dos 

diários. 

 

Eu acho uma ideia legal os diários reflexivos, mas só que a gente tem dois 

problemas: o aluno tem muita aula e o professor dá muita aula. O aluno tem que 

sentar em casa, tem que ter algum momento pra ele refletir, coisa que não há tempo. 

Então, esse método atrasado brasileiro impede a implantação desse diário reflexivo. 
(Bernardo) 

Eu não conhecia o diário reflexivo. Pra mim foi interessante, mas achei que poderia 

haver outras estratégias de avaliação, achei que ficou repetitivo. (Antônia) 

 

Para as questões apontadas, o professor Bernardo sugere a implantação de um diário 

reflexivo digital visando dinamicidade e eficácia no uso do diário reflexivo em atividade com 

os estudantes: 

 

Eu até faria um diário reflexivo como num “site” que o aluno vai lá e deposita o 

diário sem precisar escrever no papel. O aluno já estaria ali, faria e voltaria a 

qualquer momento e, em qualquer lugar que ele tivesse poderia acessar e ter uma 

ideia e tal, esse tipo de coisa eu até que pensei em fazer, uma coisa tipo Facebook3. 

(Bernardo) 

O diário, se você fizer pela Internet, põe uma coisa mais dinâmica, ficaria mais 

motivador fazer uma autorreflexão e aí acho que ajudaria, também, a entender o 

aluno. (Bernardo) 

 

Sobre essa questão, Anastasiou e Alves (2007) trazem como possibilidade de 

estratégias os webfólios que teriam como ação a disponibilidade de trocas de materiais em 

homepage, uso de softwares interativos, fóruns on-line, postagem de relatos, dentre outros. 

Para esses autores, a ferramenta possibilita o acompanhamento sobre o modo como cada 

estudante aprende conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à disciplina, 

oportunizando um processo de reflexão sobre o fazer discente e docente. A reflexão sobre a 

escrita de processos, sobre as questões e desafios lançados pelo professor permite um avanço 

no desenvolvimento de cada estudante (ANASTASIOU e ALVES, 2007). 

                                                             
3 Ferramenta digital criada por Mark Elliot Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes, 

encontrada na Rede Mundial de Computadores e que tem como objetivo o acesso e facilitação de relacionamento 

social.  



 
 

 

 

Experiências inovadoras a partir da formação 

 

Chamamos aqui de experiências inovadoras as atividades didáticas significativas 

desenvolvidas pelos professores cursistas durante ou após a experiência de formação 

vivenciada no curso, apontadas como exitosas, ou seja, estratégias que promoveram um 

melhor aprendizado dos estudantes. É importante ressaltar o esforço dos professores diante 

das adversidades e dos contratempos observados nas demandas cotidianas durante o exercício 

da profissão docente e das fragilidades nas condições de trabalho ocorridas com a 

precarização da universidade pública na conjuntura política atual e diminuição de recursos e 

investimentos. Nesse sentido, a experiência relatada pela professora Tâmara sobre a avaliação 

desenvolvida em uma disciplina que leciona com outros colegas, reporta-se ao uso de outra 

estratégia de avaliação: 

 

Eu seduzi as colegas... Nós fizemos uma experiência boa que contou com muito 

apoio dos alunos no semestre passado. Ao invés de fazer uma prova tradicional, nós 

construímos um tribunal de júri em cima de certa situação. (Tâmara) 

 

Na realização da avaliação em uma concepção formativa, os instrumentos e critérios 

assumem uma perspectiva de regulação da aprendizagem em que a metacognição é 

preponderante, ao invés da quantificação do conhecimento. Essa metacognição consiste nos 

mecanismos de controle e ajuste do aluno sobre seus próprios processos de aprendizagem 

(ANASTASIOU e ALVES, 2007). Nesse sentido, inovar o processo avaliativo foi um dos 

aspectos mais citados pelos professores cursistas, o que demonstra coerência com as 

necessidades formativas apontadas pela maioria do grupo. Para esse grupo, a avaliação é o 

elemento da organização do trabalho pedagógico mais complexo e desafiador. Convém 

destacar que não é percebido apenas o uso de instrumentos variados ou diferenciados para 

avaliar. Fruto do debate epistemológico nota-se uma mudança na concepção de avaliação, que 

deixa de ser meramente classificatória e quantificada e passa a ser vinculada ao processo de 

aprendizagem: 

 

Eu sugeri em um momento a gente fazer a avaliação oral. [...] Foi muito bom pra 

gente chegar depois no outro dia dizer: - isso aqui não é uma nota, não importa a 

nota. Eles perceberam que não era uma forca, era conversar e explicar de forma 

individualizada, uma oportunidade deles aprenderem de forma individualizada. Foi 

uma experiência muito boa. (Neusa) 

 



 
 

 

Outra experiência foi a ressignificação do uso do Portfólio, instrumento avaliativo que, 

para Anastasiou e Alves (2007), permite aos professores considerarem o trabalho de forma 

processual, superando a concepção reducionista das provas e testes, “integrando-o no contexto 

de ensino como uma atividade complexa baseada em elementos de aprendizagem significativa 

e relacional” (p. 115). Para esses autores, a ação de aprendizagem passa a pertencer ao 

estudante na medida em que ele se torna o protagonista do seu aprendizado decidindo quais 

trabalhos e momentos são representativos em sua trajetória formativa. O curso possibilitou 

um maior conhecimento e fundamentação para o uso dessa estratégia pedagógica e, 

consequentemente, um melhor envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem e 

de avaliação: 

 

A gente já tinha feito portfólio antes, mas não rendeu tanto envolvimento do aluno. 

Eu, professora, estudei mais os autores sobre portfólio e a gente teve um melhor 

produto final. (Rosângela) 

 

Para os professores, o uso de estratégias ativas, que geram maior interesse e 

participação dos estudantes na construção dos conhecimentos e de sua formação, de modo 

geral, propiciam melhores resultados. Foram destacadas duas estratégias de aprendizagem 

vistas no curso: os mapas mentais e os diários reflexivos. Segundo o Professor Bernardo, o 

uso dessas estratégias propicia um salto qualitativo extraordinário no desenvolvimento 

formativo dos estudantes. Para a Professora Rosângela, o uso dos diários reflexivos em suas 

aulas oportunizou a melhoria da capacidade de elaboração científico-acadêmica dos 

estudantes, ajudando-os a pensar de forma crítica o trinômio: formação-atuação-realidade. 

 

Considerações finais 

 

Diante do proposto, o curso cumpriu com o papel para o qual foi pensado: fórum de 

reflexão, espaço dialógico que possibilitou ao docente a ampliação de sua capacidade de ver, 

sentir, pensar, planejar, agir e avaliar sua ação pedagógica, principalmente os aspectos 

relacionados ao processo formativo e ao desenvolvimento de práticas inovadoras. 

A partir da análise dos relatos dos participantes, é possível afirmar que os professores 

se mostram mais seguros e confiantes, com autoestima mais elevada. A experiência de 

partilha e de socialização experimentada no curso possibilitou a vivência dos sentimentos de 

acolhimento, irmandade e cumplicidade, propiciando redes de aprendizagens e de parceria 

solidária.  



 
 

 

Sobre os desdobramentos da formação pedagógica em relação ao aprendizado dos 

estudantes, os docentes que participaram do estudo apontam inovações e estratégias de ensino 

que repercutiram de forma salutar na interação, na motivação e no crescimento pessoal, 

profissional e acadêmico dos estudantes, apesar do contexto adverso no qual esses 

profissionais desenvolvem a docência.  

O uso de instrumentos avaliativos mais dialógicos, democráticos e participativos como 

portfólio, webfólios e diário reflexivo, dentre outras estratégias, serviram como processo 

dialético de mão dupla, tanto na compreensão do ato de aprender e de ensinar, tomando como 

referência o protagonismo dos estudantes no processo avaliativo, quanto o avanço epistêmico 

e metodológico no papel de mediação do conhecimento e na formação humana durante esse 

processo educativo. 

A experiência reforça a necessidade de investimentos institucionais em políticas de 

formação e de acompanhamento das ações pedagógicas no âmbito universitário, visto que, é 

uma profissão complexa, polissêmica e dotada de saberes específicos para seu exercício. 

Também ressaltamos a necessidade de maiores investimentos na melhoria das condições de 

trabalho e no reconhecimento e valorização da atividade docente.  

Diante dos fatores observados, podemos inferir que a formação contribuiu para a 

qualificação da docência através da reflexão, da investigação e do trabalho colaborativo, os 

fazendo compreender a docência universitária como uma atividade que requer formação 

técnica e específica no campo didático-pedagógico, portanto, necessitando de perspectiva e 

compromisso com desenvolvimento profissional docente, tanto dos professores quanto da 

instituição de ensino. 
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