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Resumo: 

A presente pesquisa propõe considerações e reflexões sobre a intersubjetividade e a construção 

social das lógicas de avaliação no estágio de professores em formação continuada, em cenários 

virtuais de aprendizagem  de cursos de Licenciatura em Pedagogia de duas universidades, sendo 

uma privada e outra pública. O estudo parte da premissa de que os ambientes virtuais para 

aprendizagem são domínios de convivência, isto é, uma estrutura na qual é possível um sistema 

de ações onde se dá a comunicação. A investigação procurou analisar o processo de mediação 

profissional, com base em uma reconceituação da supervisão de estágio e da dimensão da 

avaliação, como parte do processo sistemático e dinâmico da reconstrução social, de concepções 

e experiências educativas. 

Os procedimentos metodológicos de construção e análise qualitativa  abrangem: (a) os registros 

das mediações realizadas por oito supervisores de estágio no acompanhamento, na orientação e 

avaliação de estágio; (b) as produções de 144 professores em situação de estágio curricular; (c) 

pareceres de feedback. Inserir novos horizontes, justificados cientificamente sobre avaliação, 

especialmente no estágio supervisionado, com novas bases metodológicas, novas concepções; 

chegar a uma nova cultura da avaliação, isto é, uma cultura circular da avaliação em processos 

de estágio curricular supervisionado, pretende ser a contribuição deste estudo. 
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1 Contexto do Estudo 

Esta pesquisa foi desenvolvida a fim de contribuir no estudo da avaliação das competências 

docentes, em situações de estágio curricular supervisionado, de professores profissionais, em 

formação continuada. O estudo concentra-se, em particular, na interpretação e análise de uma 

proposta de avaliação construída, a partir do modelo de ação intersubjetivo, nos processos de 

orientação, acompanhamento e avaliação das aprendizagens. 

O cenário utilizado para desenvolver esta investigação foi formado por duas experiências de 

estágio desenvolvidas em dois cursos de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD, cujo 

público é formado por professores profissionais, sendo que 93% são mulheres; 43% dos 

acadêmicos atuam como professores na faixa entre 15 e 25 anos; isso significa: adultos com 

larga experiência profissional. 

O percurso do estudo se deu juntamente à implantação do curso de Licenciatura em Pedagogia, 

na modalidade EAD, de uma universidade privada (instituição 1), e uma segunda experiência 

cuja realização se deu no Curso de Pedagogia na modalidade a Distância de uma universidade 

pública (instituição 2). 

A construção do processo vivido e a interpretação das lógicas avaliativas utilizaram como 

instrumentos primordiais o diário, o portfólio, o feedback. Tais instrumentos se constituem em 

narrativas autobiográficas, conformando assim o modelo de balanço de competências em idade 

adulta. 

Com a proposta de avaliação do estágio, e com a opção pelo modelo de balanço de 

competências para professores, entendeu-se valorizar a capacidade reflexiva de autoavaliação e 

de responsabilidade com o próprio processo, seja de formação, seja de avaliação. Com essa 

opção, entendeu-se também favorecer aos participantes do estágio a gestão autônoma da própria 

formação continuada, uma vez que os modelos de avaliação, com base na intersubjetividade, 

tecem as aprendizagens e a avaliação em um mesmo processo. 

O processo de estágio é desencadeado com a apresentação do guia de orientações para a prática 

de estágio aos seus atores. O guia ficou disponível nas formas impressa e digital no ambiente 

virtual de aprendizagem. A Instituição 1 apresentou as orientações também por meio de vídeo, 

no qual é apresentada a proposta, as possibilidades de aplicação e a forma de orientação. O 

vídeo ficou disponível no ambiente virtual de aprendizagem. A Instituição 2 optou pelo guia de 

estágio impresso e digital. 
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As ações seguintes da etapa de organização foram: 

1. encontros presenciais nos polos para esclarecimentos das orientações do estágio; 

2. entre a fase de apresentação do guia de estágio aos estagiários e o início da prática, foi 

disponibilizado um conjunto de documentos colaborativos, no AVA, promovendo interações 

para orientações e esclarecimentos aos acadêmicos; 

3. interações com grupo de professores orientadores e tutores; 

4. interações e intervenções com os estagiários, realizadas a partir da análise do projeto do 

estágio.  

5. durante a ação docente, os registros no diário e no portfólio são acompanhados e orientados 

semanalmente com registros de feedbacks do professor orientador, do tutor e do orientando; 

6. após a ação ocorrem interações e intervenções, a partir da produção do relatório de estágio e o 

workshop de avaliação. 

 

2 Leitura das Escritas Autobiográficas e Categorias Emergentes na Proposta de Avaliação  

Os materiais para análise e interpretação dos dados foram coletados durante a realização dos 

estágios. Em ambas as ações, inicialmente, foi feito o acompanhamento e a leitura dos diários, 

portfólios, feedbacks e relatórios do estágio.  

O balanço de competências e a avaliação em processos de formação apresentam como ações 

características aquelas que colocam em evidência as competências previstas pelas equipes e pelo 

próprio ator social. Dentre os instrumentos, três são considerados como fonte relevante para a 

obtenção dos dados: o portfólio individual, o nível de suas evidências reflexivas registradas no 

diário e a observação sistemática pelo professor orientador (feedback). (TORRE; RICCHIARDI, 

2007, p. 59). O balanço de competências resulta da integração entre os dados fornecidos por tais 

instrumentos. Essa é uma mudança significativa de perspectiva da avaliação. Tal mudança de 

perspectiva conduz, necessariamente, a um modelo da avaliação que assume a relevância das 

competências profissionais, não se limitando a uma síntese expressa unicamente pela nota. 

Nesse sentido, a avaliação, foco deste estudo, foi assumida ao longo de todo o estágio, por meio 

da construção do diário, do portfólio, do relatório de estágio, sempre com acompanhamento e 

orientação do professor orientador e do tutor de estágio. 

O diário foi construído semanalmente com o registro dos planos de ensino (a proposta de ação 

com os porquês) e, após a ação, o registro reflexivo do processo ocorrido. O portfólio por sua 

vez recebeu postagem reflexiva semanal sobre as aprendizagens ocorridas ou não. Esse 

instrumento caracterizou-se pelo aspecto metacognitivo. O relatório de estágio foi proposto 
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como instrumento para evidenciar a competência da reflexão sobre a reflexão anteriormente 

feita, isto é, uma forma de revisitar as narrativas, organizando-as. 

  

2.1 Categoria da complexidade: professores profissionais, em situação de estágio 

Na modalidade de educação a distância os sujeitos apresentam características da complexidade. 

Os estudantes participantes dos dois cursos de formação de professores demonstraram como 

perfil a maior faixa etária corresponde a 49% com idade entre 31 – 50 anos.  Em relação ao 

estado civil o maior percentual foi 85% são casados. Em relação ao número de filhos 39% têm 

dois filhos.  Esses dados são de fundamental importância levando em consideração o gênero 

feminino e sua dupla ou tripla jornada, seus múltiplos papéis.  

Sobre o tempo de conclusão do Ensino Médio 56% dos aprendentes concluíram o Ensino Médio 

entre os anos de 1980-1990, estão em média 20 anos afastados do ensino regular como 

aprendizes. Em relação a ocupação do tempo profissional  semanal 65% destes professores 

passam 40 horas semanais em escolas exercendo seu trabalho docente; 35% trabalham 20 horas 

na semana. 

Compreender a categoria da complexidade possibilita observar e refletir sobre a realidade do 

estagiário, considerando as diversas dimensões de sua realidade: a social, a profissional, a esfera 

da pessoa e de seus sentimentos. Tal categoria representa um desafio, não somente para o ator 

social, mas para os profissionais que atuarão como consorciados durante o processo de 

formação.  

Considerando a aprendizagem como um fenômeno que gera mudanças, tendo como base 

processos reflexivos sobre os fenômenos da realidade na qual tal sujeito está envolvido, torna-se 

evidente a necessidade de tornar núcleo central da formação, em processos de estágio, o sujeito 

que aprende, que produz novos conhecimentos, que é portador de experiência. Contudo, 

conhecer com quem se trabalha significa para a equipe envolvida comprometer-se com a 

qualidade da aprendizagem, com os aprendentes e com a instituição.  

O conceito de complexidade, então, não significa “situações de vida e profissionais 

complicadas”, mas precisar “prestar contas” com tantos elementos diferentes interligados e 

interdependentes. Assim, os atores sociais vivem entre momentos de clareza e outros de 

obscuridade, entre certezas e incertezas, sem que encontrem soluções definitivas às dúvidas que 

surgem nos percursos. 

 

2.2 As lógicas e os instrumentos de avaliação colocados em ação pelos professores 

orientadores de estágio 
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Do total de oito professores orientadores observados, seis possuem experiência docente em 

Educação Básica, representando 75%. Dos tutores, todos possuem experiência docente em 

Educação Básica. A proposta de avaliação de adultos em situação de estágio, definida em ambas 

as experiências observadas e interpretadas, possui como princípios orientadores: 

� o olhar sobre o sujeito aprendente é o olhar do adulto como categoria; 

� privilegiar a articulação entre as ações docentes cotidianas, desenvolvidas pelos 

professores, profissionais, e a mediação de orientadores de estágio caracterizada por 

processos intersubjetivos sustentados por premissas reflexivas; 

� o estágio será compreendido como campo de construção e ressignificação dos saberes 

profissionais; 

� a metodologia balanço de competências, como suporte para identificar as 

potencialidades construídas pelo sujeito, possibilita a ele desenvolver instrumentos 

cognitivos úteis ao processo avaliativo, a uma correta identificação das competências 

construídas e daquelas a serem ainda construídas, e também quando e como colocá-las 

em ação; 

� os instrumentos utilizados para produzir evidências das aprendizagens são de tipo 

biográfico, os quais possuem dupla função: (a) ativar a produção de informações e 

reflexões; (b) conservar evidências do percurso, a fim de focalizar a forma como o 

sujeito progressivamente aprende (registros de perguntas e argumentos, registros de 

reflexões, registros de análises, diários, e outras produções que possam ser utilizadas 

como fonte das memórias); 

� a mediação e a intersubjetividades, como construção do processo reflexivo: a 

concepção de aprendizagem com base na interação social como princípio em um curso 

EaD faz do feedback elemento fundamental à avaliação. O feedback é registro 

sistemático dos atores sociais envolvidos no processo de acompanhamento e 

orientação do estágio; 

� a ação de avaliar competências no estágio, com acompanhamento em ambiente virtual, 

possui como categoria a avaliação formativa com estratégia de interação e cooperação 

entre os atores sociais.  

O projeto de supervisão tecido com o da construção da avaliação, em situações de estágio 

curricular, necessitou buscar novas formas de organização em contraposição a formas lineares. 

Assim, os princípios orientadores para a supervisão como orientação, acompanhamento e 

avaliação, propõe: 

� professores supervisores devem promover ações direcionadas para o desenvolvimento 

de verdadeira postura interdisciplinar e reflexiva; 
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� a avaliação do estagiário será realizada de forma contínua, sistemática e cooperativa, 

durante o desenvolvimento de todo o estágio; 

� análise das competências técnico-científicas e pedagógicas e do compromisso social 

do estagiário; 

� os processos de planejar, executar e refletir têm relação intrínseca com os indicadores 

das competências. 

A partir dos princípios anunciados, foram elaboradas estratégias para compartilhar a concepção 

de avaliação e os princípios, a fim de que os integrantes das equipes de avaliação do estágio 

pudessem acessar um ponto de partida. Essa estratégia foi necessária, uma vez que, tanto para a 

equipe da Instituição 1 como para a equipe da Instituição 2, era a primeira experiência de 

avaliação de estágio em curso EAD. 

A Instituição 1 optou por utilizar como instrumento-síntese do acompanhamento uma ficha com 

os indicadores e as evidências contidos nas produções (Anexo A). Esse instrumento foi 

preenchido a cada produção enviada ao professor orientador, e devolvida para o estagiário com 

o respectivo feedback. 

A Instituição 2 optou por elaborar e compartilhar critérios gerais de avaliação do estágio: 

� participação em todas as atividades propostas pela disciplina: for presença efetiva 

nas reuniões de assessoramento, tanto no ambiente presencial quanto no não 

presencial, e nas atividades de estágio na instituição; 

� pontualidade: estar atento(a) para o horário de início e término das atividades da 

disciplina, para a data de entrega dos trabalhos solicitados e para as demais atividades 

que fazem parte do estágio; 

� comprometimento: demonstrar responsabilidade individual e coletiva, e trazer 

contribuições ao grupo; 

� postura investigativa: evidenciar essa postura através da condição de diagnosticar 

situações-problema da sua prática pedagógica e de buscar alternativas de solução para 

as mesmas; 

� perspectiva interdisciplinar na ação pedagógica: elaborar atividades que contemplem 

as diversas áreas do currículo e que estejam coerentes com os princípios orientadores 

do estágio e do curso; 

� consistência teórica: ter coesão, coerência e clareza nas produções escritas e orais; 

� atuação participativa, cooperativa, autônoma e crítica: expressar nas diversas 

situações de estágio tal postura; 
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� atualização constante: evidenciar essa ação mediante leituras e outras fontes de 

informação. 

Nas situações observadas foi possível perceber que o uso da ficha padrão para registro e 

devolução do feedback (Instituição 1) auxiliou o estagiário a compreender efetivamente quais 

eram seus pontos de força e quais eram seus pontos frágeis, ou a serem repensados. 

É possível destacar que, para além da organização do acompanhamento por meio da ficha, cada 

professor orientador imprimiu, no registro, uma peculiaridade: ou a observação atenta sobre a 

visita in loco, ou sobre a fala do interlocutor, ou sobre os as competências específicas de cada 

produção, respeitando os momentos de formação antes, durante e após a ação. 

Na Instituição 2, a qual utilizou critérios de acompanhamento, porém sem uso de uma ficha 

estruturada, os feedbacks dos orientadores evidenciaram um foco de atuação. Ao lê-los, foi 

possível identificar a lógica avaliativa: pontuar valores e ética, conteúdos, conceitos e fases de 

aprendizagem, abordar sugestões para estratégias, chamar a atenção para o necessário 

aprofundamento da temática, na tentativa de gerar situações provocatórias e levar o professor 

estagiário a ultrapassar o senso comum ou a atitude natural. Identifica-se a preocupação com o 

desenvolvimento das competências, isto é, tendo presentes os critérios sugeridos pelo curso. 

Dentre as lógicas avaliativas interpretadas registrou-se exemplo de caso sem um foco definido. 

A partir dos registros do professor orientador ficou evidenciado a falta de mediação referente a 

concepções, estruturas de organização, conteúdos. Em outro caso, há foco definido sobre os 

problemas de comportamento dos alunos. Um terceiro caso evidencia o foco na ação 

propriamente, pois pontua valores, conteúdos, conceitos, aborda sugestões, enfim, gera 

situações de conflito a fim de superar a atitude natural da rotina. Tais lógicas, com focos 

diferentes, podem ser atribuídas a duas percepções: uma relacionada aos saberes docentes do 

professor orientador e; outra relacionada a falta de um instrumento comum para registro dos 

indicadores das competências, percebidos ou não. 

 

2.3 Ambiente virtual de aprendizagem como espaço de autoria e de relações 

A natureza assíncrona das relações entre atores do estagiário requer apoio de ferramentas 

interativas. Nesse sentido, foi concebida uma rede de ambientes para esclarecimentos das 

dúvidas dos acadêmicos e para o processo da orientação e acompanhamento online, 

estabelecendo-se um ciclo de conversação. Tal movimento amplia e aprofunda o processo de 

ação-reflexão-ação, à medida que se vale das potencialidades de interação e cooperação entre 

pessoas. O fazer pedagógico potencializado pelas ferramentas das tecnologias digitais 

desterritorializam o conhecimento.  
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O ambiente virtual proposto pela Instituição 1 possui características de ambiente fechado, isto é, 

construído a partir de pressupostos construtivistas, porém sem a possibilidade de o usuário 

acrescentar ferramentas ou agregar novas páginas. Nele, o uso dos espaços: diário, fórum e 

webfólio foi a hipótese de trabalho estabelecida como tentativa de construção de um espaço 

efetivo para o registro autoral das reflexões realizadas, das produções sistematizadas e passando 

a ser, também, o campo de observação e análise da categorização de indicadores para a 

orientação de estágio e a prática pedagógica. 

A Instituição 2 optou por utilizar um Ambiente Virtual de Aprendizagem organizado a partir do 

WIKI do eixo do estágio, com acesso às páginas de documentos dos professores coordenadores 

de área; da página do estágio Tenho Dúvidas; das páginas de documentos dos professores 

orientadores de estágio, sendo que, nestes, estavam os links das páginas de documentos diários 

de cada estagiário, bem como os blogs portfólios.  

Para facilitar o acompanhamento do estágio e dar uma melhor apresentação foi solicitado que as 

páginas de documentos do estágio tivessem organização semanal. 

 

 

2.4 Desejo do encontro 

A categoria desejo de encontro remete à própria intersubjetividade, por assim dizer; é o 

encontro entre dois sujeitos em interação, isto é, em ação recíproca. O ambiente virtual de 

aprendizagem é um contexto de interações a partir das quais os sujeitos refletem sobre situações 

da práxis educativa, e podem promover processos metacognitivos. Assim, pode ser concebido 

como contextos de ação. Em tais contextos de ação, as experiências imediatas dos outros 

surgem num ambiente de comunicação comum.  

Na perspectiva do desejo do encontro, este aconteceu também de forma presencial. Foram 

realizados nos polos, em número de dois ao longo do semestre, com a presença do professor 

orientador, do tutor e do grupo de orientandos. As visitas in loco, ao campo de estágio se 

revelaram como um momento privilegiado, a partir do qual foi possível ao professor orientador 

perceber e/ou corroborar evidências de competências docentes identificadas a partir dos 

registros no diário.  

 

3 Orientação e Acompanhamento a Distância a partir das Biografias: Explicitação dos 

Processos de Mediação para a Construção, o Aprimoramento das Competências  

Resgatam-se a seguir, para a categoria orientação e acompanhamento, os fundamentos sobre o 

papel do professor orientador de estágio. 
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Na perspectiva do paradigma de formação reflexivo, destacam-se pressupostos como estar em 

interação formando e formador lado a lado, dialogando sobre ações realizadas no cotidiano da 

realidade profissional, abordando os problemas ocorridos na ação, escolhendo estratégias 

formativas que melhor correspondem às características e aos conhecimentos dos formandos com 

quem trabalha, na tentativa de estabelecer com eles uma relação propícia à aprendizagem. 

Tal sentido de profissional, situado na ação formativa, coaduna-se com a própria definição de 

estágio presente em documentos oficiais, os quais consideram o estágio curricular uma atividade 

de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionada ao estudante pela participação em 

situações reais de vida e trabalho em seu meio. Assim, o estágio é uma situação de formação 

incorporada à prática, cujas representações conferem sentido à atividade educativa, oferecendo 

significações, pontos de referência e orientações relativas às diversas ações. 

Relações do tipo lado a lado, entre atores sociais, são estruturantes dos modelos de ação que 

identificam a prática educativa a uma interação. Para conceituar interação, Tardif (2002) apoia-

se em teóricos contemporâneos da ação, tais como Schütz, Goffman, Habermas e Parsons, 

referindo tal conceito como toda forma de atividade na qual seres humanos agem em função uns 

dos outros. Portanto, o agir interativo não é orientado para a manipulação dos objetos ou para o 

controle dos fenômenos do ambiente circundante, mas por um confronto com o outro.  

Ao interagir com os outros sujeitos, mediado pela linguagem, aquele torna-se participante ativo 

de seu contexto. E é na mudança do paradigma racionalista-técnico para o reflexivo que as 

relações intersubjetivas, em processos de elaboração conceitual, como modo de articulação de 

reciprocidades, se produzem como processo de intermediação didática.  

Conceber o papel do professor orientador de estágio, como um profissional situado na ação 

formativa, realizando e acompanhando reflexões, resignificando seu conhecimento 

concomitante ao processo que busca promover com o outro, sinaliza para a valorização de 

modalidades de interação intersubjetiva, nas quais ideias e pontos de vista são problematizados 

e possíveis de ser reelaborados, por meio de mediações que permitam a produção de 

significados em novos níveis. Nessa concepção, não se trata de convencimento ou persuasão, 

mas de entendimento novo sobre algo, de forma cooperativa.  

Conceber o estágio como modelo de ação que identifica a prática educativa a uma interação é 

conceber também que os saberes docentes não são mensuráveis entre si. Agir segundo as 

normas, agir conforme os fatos, agir conforme os afetos, saber argumentar são tipos de ação que 

exigem dos professores competências que não são idênticas e mensuráveis. Os vários saberes 

mobilizados na prática educativa desenvolvem certos habitus (isto é, certas disposições 

adquiridas na e pela prática real), os quais possibilitam o enfrentamento das mais diferentes 

situações no cotidiano da profissão. Nesse sentido, segundo Tardif (2002), a prática é como um 
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processo de aprendizagem por meio do qual os professores e professoras retraduzem sua 

formação anterior e a adaptam à profissão. 

A partir dessa compreensão da prática, como processo de aprendizagem; do papel da 

supervisão, como um estar lado a lado em processo de mediação didática, será possível pensar 

em uma nova concepção para avaliação no estágio realizado por professores profissionais, em 

formação continuada. 

A orientação e o acompanhamento antes da ação, isto é, durante a escrita das biografias dos 

projetos e feedback. É a percepção das competências de Pesquisa e Estudo, Educativas, 

Informáticas nos instrumentos autobiográficos da análise da realidade, do diagnóstico de 

necessidades, do projeto de estágio que engloba a elaboração de arquitetura(s) pedagógica(s). 

Os registros autobiográficos dessa etapa do estágio são, ao mesmo tempo, elementos 

desencadeadores da ação do estagiário; atuam na condição de registro dos conhecimentos 

prévios, dos saberes da docência, que evidenciam atitudes de rotina, as quais necessitam de 

interrupção, a fim de passar da atitude natural do mundo cotidiano para a postura reflexiva 

possibilitadora de ressignificações das experiências. 

No movimento de passo-a-passo cuja sequência é o projeto, ou seja, a ação concebida na mente 

do ator antes de ser realizada. Cada planejamento é sempre acompanhado da intenção do ator de 

explicar o futuro que está imaginando, ou seja, de explicitação de sua intencionalidade. 

Portanto, é possível dizer que planejar uma ação (projetar) é fazer uma representação de um 

futuro possível, que o indivíduo imagina ser capaz de realizar Nicotera (2001).  

No momento que professor orientador, tutor e o próprio estagiário possuem tal clareza quanto 

ao projeto da ação, que no caso em estudo dará forma ao projeto de estágio e ao projeto de 

interrupção da rotina, há a possibilidade do diagnóstico das concepções de mundo do professor 

profissional, construindo os elementos necessários para desencadear um efetivo processo de 

construção/aprimoramento das competências docentes.  

Quando o projeto está pronto, em sua fase preliminar, evidenciando as dimensões do desejo, da 

intencionalidade e da perspectiva de realização, deverá ocorrer a passagem do planejamento a 

execução, o que não é automático.  

Ao se analisarem os sistemas de avaliação em processos de aprendizagem, apoiados por 

sistemas online, nota-se como tais sistemas estão estreitamente conectados ao conceito de 

interatividade. Interatividade, nesse caso, significa propor ao sujeito aprendente a possibilidade 

de interagir com o sistema para obter o feedback necessário à avaliação e autoavaliação do nível 

das aprendizagens e do desenvolvimento/aprimoramento das competências. As formas de 

interação, no interior de um curso EAD apoiado por sistemas online, são múltiplas, como, por 

exemplo, todas aquelas que se situam, sobretudo articuladas, no âmbito da comunicação online. 
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Os ambientes informatizados estão contribuindo para a transformação das estratégias didáticas 

da avaliação, introduzindo, dentre outros, um componente fundamental que é aquele da 

interação entre os atores envolvidos no processo de aprendizagem. 

É fundamental, então, conhecer a interpretação subjetiva de sentido que o próprio ator atribui a 

sua ação, os motivos porque e para. Subjetividade aqui se refere à relação existente entre a ação 

com a consciência do ator. Assim, Schütz (2003) propõe que tais aspectos sejam acessados pela 

investigação e descrição fenomenológica. Esse autor escreve que a percepção é temporal, dá-se 

no mundo e pelo sujeito, sendo um ato que ocorre num presente.  

Nicotera (2001), registra que para uma ação de rotina basta lembrar de execuções passadas, já 

feitas, pois estas memórias servem como mapas cognitivos para uma nova réplica. Uma ação de 

rotina ocorre em um contexto familiar e previsível, fazendo com que a tensão mental diminua 

levando o indivíduo a “ser fiel ao sucesso” de tais processos e “desconfiar” do sucesso de uma 

ação não habitual. 

Nesse sentido, a teoria da ação propõe o caminhar juntos e o conversar – mediação – a fim de 

que, por meio da conversação e do caminhar juntos, ocorra a capacidade de antecipação do que 

seriam os movimentos da ação do interlocutor na tentativa de construção da direção e da 

coerência do projeto da ação.  

Outro momento da metodologia é o acompanhamento e mediação durante a ação, isto é, o 

encontro com a experiência, o qual se dá quando os professores estagiários produzem e 

publicam sínteses reflexivas sobre suas atuações docentes durante o estágio – mundos da vida –, 

e o professor orientador acessa, interpreta e promove feedback, a fim de interromper a routine e 

construir os sentidos das ações. Tais produções, ao serem interpretadas, evidenciam o porquê e 

o para quê das atitudes naturais. Nesse processo, o orientador de estágio registra um feedback. 

As produções dos atores sociais envolvidos foram intercambiadas com constante diálogo, ou 

seja, quando existe a expressão de si como sujeito, ocorre a pronúncia do mundo, e esta retorna, 

por sua vez, problematizada aos sujeitos pronunciantes, exigindo destes um novo pronunciar. 

Como propõe Freire (2005), os homens se fazem na palavra, no trabalho, na ação-reflexão-ação. 

Com esse pressuposto, cada produção recebe acompanhamento da orientação de estágio, cujas 

intervenções e feedback procuram promover ações de reflexão sobre os scripts profissionais. É 

possível dizer que o script é o produto da chamada memória episódica ou memória 

autobiográfica. A descrição do mundo implica alguém que o descreva, exigindo também um 

contexto intersubjetivo e autorreflexivo, no qual os conceitos, o mundo e os sujeitos sejam 

construídos e não descobertos. As escritas analisadas nesta investigação, como escritas do 

projeto didático, do diário e das sínteses reflexivas, fazem parte dessa categoria. 
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O terceiro momento é o acompanhamento após a ação revisitando as narrativas.  A produção do 

relatório de estágio possui como objetivo o registro de evidências da competência 

metacognitiva. Define-se conhecimento metacognitivo como aquele ou a crença que o estudante 

possui sobre si próprio e sobre o modo como as variáveis da pessoa, da tarefa, e da estratégia 

afetam o resultado dos procedimentos cognitivos. Para realizar tal produção, o estagiário 

necessita retornar às narrativas autobiográficas, agora investidas na categoria de fontes para o 

processo metacognitivo. Revisitar as reflexões com o necessário distanciamento possibilita 

ressignificar a experiência, revisitar os processos de construção do próprio conhecimento, 

identificando o que aprendeu e o que ainda precisa aprender; isso para fazer o balanço das 

próprias competências de forma a assumir a responsabilidade com a avaliação da própria 

formação. 

A proposta circular da avaliação como balanço de competências em idade adulta considera que 

os instrumentos autobiográficos colocam o sujeito como foco central do processo da avaliação, 

portanto a lógica é formativa, no entanto, uma proposta compartilhada se dará pela assunção, no 

grupo de atores, das seguintes definições: 

Quem avalia? 

• Heteroavaliação 

• Autoavaliação 

• Avaliação entre pares 

O que é avaliado? Cada ator avaliou coisas diferentes? Que critérios utilizou? 

• Habilidades: planejamento, comunicação, avaliação 

• Competências: didática, organização, ética, relações sociais, conteúdos disciplinares 

Como é avaliado? A avaliação levou em consideração as variáveis entre os atores? 

• Instrumentos autobiográficos  

• Utilizou indicadores compartilhados, ou seja, aqueles presentes nos instrumentos dos 

demais atores? Ou cada ator utilizou indicadores construídos por conta? 

Quando é avaliado? 

• Antes da ação, durante a ação, após a ação 

 Por que se avalia? Quem constrói os indicadores de avaliação?  

• diagnóstico, formação, balanço de competências 

Onde avalia? 
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• Na experiência 

 

4 Em Síntese  

A análise das produções dos atores participantes da proposta estudada possibilitou fazer 

algumas considerações seja do ponto de vista da proposta como elemento constitutivo dos 

cursos de formação observados no sentido de fornecer um feedback, seja do ponto de vista 

individual, pois possibilita construir, para cada um dos participantes, um perfil sintético das 

competências possuídas antes do estágio, aquelas aprimoradas e as construídas durante o 

percurso. 

Como pontos fortes da proposta, os principais resultados são: o uso de ambiente virtual de 

aprendizagem aberto potencializador do processo de comunicação entre os atores; as escritas 

autobiográficas como fonte de evidências; reciprocidade entre atores sociais; desejo do 

encontro/momentos presenciais; feedback entre consorciados; encorajamento a tomada de 

conhecimento da competência; encorajamento a autodisciplina; cooperação em rede e por meio 

da rede; experiência docente como locus da avaliação; parceria entre Professor Orientador e 

Tutor; uso de diferentes mídias para orientação; instrumento comum para acompanhamento das 

evidências. 

Os pontos frágeis, que podem ser considerados lacunas, se revelaram nos seguintes aspectos: o 

uso de ambiente virtual de aprendizagem fechado o qual limita o processo de comunicação entre 

os atores; ausência de mediação; dificuldades de acesso a tecnologia; ausência de instrumento 

comum norteador para registro do acompanhamento das evidências das competências; 

ambiguidades e paradoxos da comunicação; não circularidade da avaliação entre os atores 

sociais vivenciada a partir da ausência ou reduzido processo de mediação. 

Avançando um pouco mais em relação à concepção de supervisor, apresentada por Alarcão 

(2000), e neste estudo denominado professor orientador, é possível pensar na construção 

ampliada para o professor orientador. Termo esse que deve ser lido no cenário da educação a 

distância e do desenvolvimento das ações de supervisão com apoio das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) no contexto de aprendizagem em rede. 

O professor orientador atua no âmbito da formação não presencial, a fim de romper com o 

sentido de isolamento, frequente nos períodos de docência do estagiário na escola. Enriquecer a 

experiência de formação do estagiário; orientar; informar; auxiliar quando em dificuldades; 

atuar como facilitador são algumas das características dessa figura em construção.  

Sublinhamos em especial que tal ator desenvolve sua função de mediação na gestão dos 

processos relacionais e de comunicação, a maior parte do tempo, em espaços virtuais apoiados 
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pela comunicação mediada, favorecendo os processos de aprendizagem em/na rede, seja na 

promoção de processos reflexivos com suporte de fóruns, seja a partir da orientação apoiada em 

ferramentas de interação. 

Essa nova forma para a supervisão, que pode ser interpretada também como supervisão em rede, 

envolve indivíduos em situação de cooperação, em busca de objetivos comuns de formação e, 

como tal, torna-se o próprio motor de todos os processos de formação em rede. 

Como princípios para sua atuação, devem ser destacadas a busca de coerência entre a formação 

oferecida e a prática esperada do professor, profissional; a pesquisa como elemento essencial na 

formação profissional; renunciar à ideia de repartir o tempo entre disciplinas de “saberes 

específicos” e disciplinas de “saber fazer”.  

Cada uma das produções é publicada pelo estagiário no espaço diário. Essas produções são 

acessadas pelos professores orientadores e tutores, que as lêem, promovendo intervenções e 

devolvendo ao acadêmico com o registro de feedback. As intervenções são devolvidas mediante 

publicação no mesmo espaço, caracterizando assim um espaço coletivo de aprendizagens e 

interações entre os diferentes atores. 

Outro papel fundamental é o apoio aos estudantes no processo de “aprender a aprender”, 

conduzindo à tomada de consciência metacognitiva. É fundamental então, organizar, planejar o 

trabalho da avaliação, ou seja, explicitar claramente os objetivos de ensino e de avaliação, 

enunciando indicadores para tal.  

As soluções propostas até aqui buscam uma figura cognitiva cuja função seja a de “fazer ponte” 

entre o mundo da ciência e o mundo cotidiano. 

Podem ser apresentadas algumas linhas-guias. Uma delas é o uso de um ambiente virtual de 

aprendizagem aberto, proposto como espaço de relações. Professores orientadores, professores 

profissionais, em formação e tutores registraram sua comunicação em espaços possibilitadores 

de autorias assíncronas, bem como de interação e de colaboração entre os membros da 

comunidade.  

A escrita autobiográfica é outra linha-guia, o qual pode ser utilizada como instrumento para 

identificar o desenvolvimento das competências, quando se trabalha com adultos. O elemento de 

input é a escrita do projeto de estágio, que deve descrever a ação prevista para a atuação em 

campo. Essa produção da início a um processo de investigação sobre a experiência do sujeito, 

uma vez que revela conceitos, estruturas e competências a serem operadas na ação. O supervisor 

procederá à heteroavaliação, que procura identificar e/ou certificar o nível de adequação dos 

recursos e das habilidades de um sujeito em relação a um específico, ou possível, âmbito de 

atividade, para auxiliar na promoção de níveis sempre maiores de consciência sobre suas 

capacidades.  
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O diário, outra produção do script profissional e que faz parte do portfólio, tem por objetivo 

registros de autoria com descrição e análise das experiências do sujeito no campo de estágio. Os 

processos de narração poderão implicar – além do fato de objetivarem-se em uma autobiografia 

– a exteriorização da experiência dos professores. Tais processos oferecem ocasiões de análise e 

de reflexão sobre eventos do ensinar: a experiência se torna texto que solicita sua interpretação. 

E cada ato interpretativo comporta uma atribuição de significado. Nesse mesmo contexto, 

inclui-se a produção da síntese reflexiva ou relatório de estágio, que é o reescrever dos copiões, 

refletindo sobre as narrativas;, maturando e organizando as ações e as interações do mundo 

profissional; aceitando as zonas de sombra e apreciando os pontos de força, definindo os pontos 

frágeis e as angústias do fazer profissional. 

As interpretações e constatações produzidas até o momento possibilitam a contextualização 

teórica e metodológica do processo de avaliação construído. Demonstram também que o 

percurso de construção da avaliação das competências da docência, no estágio, possui, 

transversalmente ao processo, como ponto forte, a produção e o arquivamento dos scripts 

profissionais. Projetos didáticos, diários, sínteses reflexivas, interações, feedbacks da 

supervisão, pareceres de autoavaliação se tornam memória de um pensar e agir em um tempo e 

espaço.  

O sentido metacognitivo, o ato intencional, a ponte entre o presente vivido, o passado e o futuro 

são passíveis de atribuição de sentido, que o estudante faz de si, de seu momento 

biograficamente dado nas escritas autobiográficas. 

É nisso que se encontra o cerne da diferença entre atitude natural e atitude fenomenológica, 

considerando que a consciência também se estende para ela própria, para seus próprios atos. 

Esse é um movimento reflexivo que permite lucidez aos atos. 

O movimento reflexivo proposto no estágio, a partir da intervenção dos professores orientadores 

sobre a produção do professor profissional, possui sentidos como: 

a) ato necessário ao movimento de estender a consciência para ela mesma, para seus próprios 

atos; 

b) movimento pelo qual a consciência abarca sua própria vivência, permitindo haver lucidez 

nos seus atos; 

c) por esse movimento, há a possibilidade de a consciência autoabranger-se, autoconhecer-se e 

autocertificar-se. 

O professor profissional, no mundo cotidiano da avaliação das competências docentes no 

estágio, objeto deste estudo, elabora projeto de estágio, sínteses reflexivas e relatório de estágio, 
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publicando-os, cada um a seu momento, no AVA. O professor orientador resgata cada produção 

publicada no momento pertinente ao processo; lê tal produção no sentido de perceber atos de 

aprendizagem teóricos e especialmente o aspecto metodológico do fazer docente. Ao ler e, na 

busca de perceber, atribui sentido a tais atos.  

Quando se lê um feedback ou a autoavaliação como expressão da autorregulagem, deve-se ver o 

sujeito aprendente que está sendo descrito. Os feedbacks devem enfocar as trocas entre os 

estagiários e entre estes e o professor orientador, também no contexto da rede digital AVA.  

Nas autoavaliações, os estudantes igualmente devem expor o desenrolar da construção de 

conceitos e aprendizagens. O meio onde os estudantes e os demais envolvidos no curso estão 

inseridos é o digital; assim, esse deve ser aproveitado em suas potencialidades, para garantir 

registros, a partir dos quais podem ser coletados e analisados diferentes indicadores para as 

avaliações. 

Avaliar o estágio tem validade quando há circularidade de interpretações de sinais, com as 

indicações das autointerpretações do sujeito que aprende. 
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