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Resumo Este estudo trata de uma perspectiva de avaliação da aprendizagem de professores

universitários em processo de formação continuada. Parte da concepção da sala de aula híbrida orientada

pelos princípios da reflexividade e da autoria colaborativa em que o mais importante é a apropriação dos

saberes e fazeres pedagógicos. A pesquisa se desenvolveu no contexto da formação continuada de

professores da Universidade Federal de Alagoas, tendo como recorte o curso Docência Universitária: do

Planejamento à Avaliação. A partir da análise da proposta desse curso e dos instrumentos e

procedimentos de avaliação utilizados, evidenciamos uma perspectiva de avaliação que rompe com a

relação dualista e maniqueísta entre formadores e cursistas, dando lugar à interação pedagógica mediada

pelo conhecimento. Palavras-chave: Avaliação. Docência Universitária. Formação Continuada. Abstract

This study is an evaluation perspective of learning university teachers in the continuing education process.

Part of hybrid classroom design guided by the principles of reflexivity and collaborative authorship in

which the most important is the appropriation of the pedagogical knowledge and practices. The research

was developed in the context of continuing education professors from the Federal University of Alagoas,

with the cut out the University Teaching course: Planning the evaluation. From the examination of the

proposal this course and evaluation instruments and procedures used, we noted an evaluation perspective

that breaks the dualistic and Manichean relationship between trainers and course participants, leading to

the pedagogical interaction mediated knowledge. Key-words: Evaluation. University Teaching. Continuing

education
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Introdução A expansão da educação superior e dos cursos de graduação abrem possibilidades para

profissionais da docência que, cujo ingresso pressupõe notório conhecimento numa determinada área

científica, ou seja, especialidade em mestrado ou doutorado. Tendo em vista que a maioria dos

professores não recebeu formação própria e específica para o ensino, é corrente a necessidade de

atualização profissional com foco em questões didático-pedagógicas. Considerando a formação continuada

uma oportunidade de reconfiguração da prática docente, Instituições de Ensino Superior (IES) têm

cumprido com o que primam os dispositivos legais, no sentido de instituir uma política de formação

docente na perspectiva continuada, como é o caso da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) que, em

2014, conseguiu institucionalizar o Programa de Formação Continuada em Docência do Ensino Superior

(Proford), abrindo novos caminhos para a formação docente. O Proford promoveu diversas ações de

formação pedagógica aos professores, mas nosso olhar se ateve ao curso Docência Universitária: do

Planejamento à Avaliação (Dupa), pelo fato de a temática tratar de uma questão central na formação de

professores da educação superior, que é a apropriação de conhecimentos pedagógicos e de novas

metodologias de ensino e também por já dispormos de algumas versões desta formação e, por

conseguinte, de alguns olhares, que nos permitem identificar qual o retorno do corpo docente que

participou desta ação formativa, bem como em que medida há uma efetiva contribuição desta para as

práticas docentes em nível de graduação e pós-graduação. A partir dessa compreensão, tratamos sobre a

avaliação na formação continuada de professores da Ufal na perspectiva da aprendizagem, buscando

analisar se os instrumentos e procedimentos avaliativos identificados na proposta do Dupa refletem uma

concepção inovadora de avaliação, ou seja, se as formas de avaliar privilegiam a interação pedagógica

mediada pelo conhecimento, ou se ainda traduz uma relação dualista e maniqueísta comum na relação

professor e estudante e, por extensão, na relação entre formadores e cursistas. Eis a questão norteadora

deste estudo: Que concepção de avaliação orienta a aprendizagem de professores em processo de

formação continuada na Ufal?

Segundo Cruz et al (2013, p. 130), “a prática docente como atividade que apresenta diferentes atores

sociais e várias concepções”, trazidas pelos professores, “constituem-se fonte de confronto imutável”.

Nesse viés, partimos da concepção da sala de aula híbrida orientada pelos princípios da reflexividade e da

autoria colaborativa em que o mais importante é a apropriação dos saberes e fazeres pedagógicos. A

pesquisa se desenvolveu no contexto do Proford, tendo como recorte o curso Dupa, promovido aos

professores dos cursos de graduação da Ufal. Abordamos inicialmente as concepções de avaliação de

adultos. E seguida, destacamos questões pertinentes à formação continuada de professores na Ufal para,

por fim, tratar da questão basilar da qual este trabalho se ocupa, qual seja, o mecanismo de avaliação

adotado no Dupa, tomando como referência o fato de o mesmo se desenvolver em sala de aula híbrida e a

partir da aprendizagem colaborativa. 1 Concepções de avaliação da aprendizagem no contexto da

educação superior Se há um ponto incontroverso no que diz respeito às políticas públicas da educação,
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podemos destacar a mudança gradativa de paradigma a partir da promulgação da Constituição Federal de

1988, de onde derivam inúmeras legislações que passaram a balizar as ações educativas no País. A Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) ratifica estas transformações, quando institui uma série

de mudanças na configuração dos mais diversos níveis e modalidades de ensino. É preciso considerar, no

entanto, que tal modelo respondeu a uma nova configuração socioeconômica, pautada por ideais

neoliberais e que demandou a formação de um profissional que não fosse mais detentor de conceitos, mas

sim, capaz de lidar com as mais diversas situações às quais fosse confrontado. Assim, apesar de estas

mudanças impactarem em todas as esferas da educação, no ensino de adultos e mais precisamente no

ensino superior, as mudanças foram profundas, considerando que da graduação sairiam os profissionais

que precisavam atender a esta nova configuração de mercado. O maior desafio foi, sem dúvida, o

redesenho curricular, que anteriormente estruturado por disciplinas, passa a privilegiar a tríade

planejamento, operacionalização e avaliação. O planejamento pauta-se em princípios e fundamentos

teóricos e epistemológicos socioconstrutivistas, enquanto a operacionalização está relacionada com a

inter-relação entre os pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e as demandas regionais.

A avaliação no Ensino Superior precisa ser pensada sob dois prismas: de um lado, a política instituída pelo

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) e que se desdobra na avaliação institucional,

do curso e dos estudantes via Exame Nacional de desempenho dos Estudantes (ENADE) e a avaliação da

aprendizagem em sentido estrito, definido no Projeto Pedagógico do Curso. Em última análise, pensamos

que, uma vez que está em voga um lastro epistemológico que norteia o desenvolvimento do curso, é

preciso que os princípios incidam sobre quaisquer umas das práticas avaliativas. Trocando em miúdos, se

a formação repousa sobre o desenvolvimento de competências e habilidades e estas dizem respeito ao

saber fazer, a avaliação precisa dar conta dos processos envolvidos nestas aquisições. Não obstante, é

necessário que todo professor conheça as múltiplas concepções e possibilidades de avaliar a

aprendizagem, seja qual for o nível ou modalidade de ensino, incluindo a autoavaliação do

professor/avaliador (LUCKESI, 2011). Na prática, porém, a avaliação representa uma área crítica, repleta

de subjetividades, como bem nos aponta Brito e Lordelo (2009, p. 255), ao destacarem que “[...] a

avaliação tem uma grande complexidade, visto que está permeada de subjetividade do ser humano e que

acaba interferindo no processo avaliativo e, consequentemente, nos resultados obtidos”. Essa

subjetividade é acenada por Cruz et al (2013, p. 131) quando evidenciam que “os modos de ensinar,

aprender e avaliar muitas vezes estão enraizados nas nossas crenças, valores e nos sentidos e

significados que construímos tanto em nossa vida pessoal, quanto nas dimensões acadêmica e

profissional”. É por esta subjetividade inscrita na avaliação, que a questão basilar sobre a qual ela repousa

não podem ser, absolutamente, as técnicas e instrumentos adotados, mas sim, os princípios que

embasam os professores ao avaliar (CHAVES, 2003, p. 5). O olhar sobre o processo de avaliação passa

inexoravelmente por uma opção epistemológica e teórica sobre o ato de ensinar e aprender, como

explicita com Luckesi (2008, p.28):
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[...] a avaliação educacional, em geral, e a avaliação da aprendizagem, em

particular, são meios e não fins em si mesmas, estando assim delimitadas pela

teoria e pela prática que as circunstancializam. Desse modo, entendemos que a

avaliação não se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo

teórico de mundo e de educação, traduzido em prática pedagógica. Hoffmann (S/D,

p. 51) também aponta nesta direção afirmando que a avaliação está imbricada na

concepção da relação entre sujeito e objeto pelo professor. A autora defende que “o

paradigma de avaliação que se opõe ao paradigma sentencioso, classificatório é o

que denomino de avaliação mediadora”. Seja qual for a proposta pedagógica, a

avaliação tem que ser analisada num processo amplo, na perspectiva de uma ação

mediadora, pautada numa relação dialógica, em prol da construção do

conhecimento. Assim, se considerarmos a inter-relação entre os pressupostos das

normativas que regulam a educação superior e os princípios avaliativos que

precisam nortear as escolhas dos professores, podemos ratificar que é preciso

abandonar o modelo de avaliação classificatória e pautar o processo avaliativo em

escolhas que vislumbrem os aspectos diagnósticos e formativos, considerando que

nem todos os estudantes aprendem do mesmo modo e portanto, não podem ser

avaliados da mesma forma (Cunha, 2009 p. 9) e para além disto, compreender

quando o percurso formativo precisa ser ajustado às demandas do grupo a que

serve. Por isto, não se desprezam os instrumentos avaliativos. Provas têm uma

função, assim como seminários e produções textuais têm as suas. Cabe ao docente

ter claras as intenções embutidas em cada um destes procedimentos, avaliar

aspectos diferenciados do processo de desenvolvimento e sobretudo, usá-los a

serviço da aprendizagem, repensando a prática pedagógica e considerando que a

avaliação não pode, sob nenhuma hipótese, ser uma mera aferição de conteúdos.

Desta feita, a avaliação no ensino superior não pode prescindir do lugar de ser uma

avaliação construtivista, em particular em tempos de DCN. Este lugar aplica-se

inclusive à avaliação do ENADE, que, em que pese ter sido pensada dentro desta

perspectiva teórica, a nosso ver, produz um vácuo epistemológico ao submeter os

alunos ao Exame somente no final do curso, não abarcando as relações

processuais, avaliando tão somente o produto decorrente dos anos de graduação.

Por sua complexidade, inúmeras questões que gravitam em torno do tema não são

passíveis de serem contempladas neste estudo, cumprindo-nos evidenciar que, em

tempos de DCN cujo referencial teórico preconiza o desenvolvimento de

competências e habilidades, a avaliação precisa ser alicerçada a partir da

perspectiva construtivista, ou seja, como um dos polos da formação e que, ao invés
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de punitiva, ocupe um lugar de centralidade no processo ensino-aprendizagem, na

medida em que oferece subsídios para um permanente reajuste da prática docente

e, por conseguinte, para o desenvolvimento dos estudantes. 2 Formação

continuada de professores da Ufal: Reflexões, enfoques e desafios O

Programa de Formação Continuada em Docência do Ensino Superior (Proford), da

Ufal foi instituído em atendimento à Lei 9,394 (LDBEN, 1996) e demais legislações

nacionais, tais como o Plano de Desenvolvimento do Magistério Federal (Decreto nº.

5.707/2006) e locais, como por exemplo o Plano de Desenvolvimento Institucional

(PDI/Ufal), que preconizam o investimento na formação docente permanente como

condição sine qua non para a melhoria e atualização constantes dos cursos de

graduação. De acordo com a legislação que o instituiu, o Proford é uma proposta

destinada à formação dos professores da Ufal, que tem como finalidade a

concepção de uma política de formação continuada em docência superior que

concorra para o desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão e gestão (UFAL,

2014, art. 2º). Nasce junto a este programa, a pretensão de oferecer ao corpo

docente uma preparação gradativa, com a possibilidade de agregar novos

elementos à sua prática docente ou às suas atividades de gestão. Outro aspecto

que nos cumpre destacar é o fato de que os princípios que devem nortear este

trabalho (em especial a articulação teoria-prática, a flexibilização curricular e a

interdisciplinaridade) alinham-se àqueles que incidem sobre o paradigma

educacional vigente. Assim, o Proford é gestado para tratar de questões basilares

da formação continuada dos professores da Ufal, pensando nas três frentes nas

quais estes profissionais possam atuar – docente, administrativa e de gestão –

através de diversas atividades que podem ser tanto institucionais quanto de

demandas específicas das Unidades Acadêmicas (UA)ou dos cursos de graduação. É

preciso, contudo, compreender que na medida em que uma Instituição de Ensino

Superior se propõe a assumir uma formação continuada de seu quadro docente, o

próprio sentido de considerar este trabalho como um fazer que se ancora em

múltiplas facetas, pressupõe a utilização de metodologias que superem o modelo

cartesiano, tradicional. E é através dos objetivos e princípios expressos na

Resolução que o instituiu, que o Proford busca trazer elementos inovadores, com

utilização de metodologias ativas, em especial a utilização de sala de aula híbrida

(presencial e à distância). Igualmente, as temáticas ofertadas precisam estar

alinhadas a estes pressupostos, sendo todas as propostas de formação enviadas

pelas UA e submetidas ao Comitê de Avaliação e Acompanhamento do Proford,

composto por representações da Ufal e que busca assegurar não só a articulação
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entre as formações e os objetivos do PDI, como também atender às necessidades

reais levantadas mediante processo de autoavaliação dos cursos. Apesar de

formalmente criado em 2014 e já contar com algumas experiências neste sentido, o

Proford tem como um dos seus fundamentos a avaliação permanente de suas

ações, seja no aspecto da escolha das temáticas, seja nas metodologias de ensino

utilizadas, proporcionando um permanente repensar de suas ações. Tudo isto é

possível porque há uma dinâmica avaliativa que considera expectativas e

resultados, oferecendo subsídios para o redimensionamento das ações a cada

versão. Isto posto, o maior desafio do Proford, enquanto programa que visa à

permanente melhoria do seu quadro docente, consiste basicamente em assegurar a

efetividade das atividades propostas não só no âmbito de sua execução, mas no

sentido de permitir a multiplicação dos trabalhos realizados, fazendo com que uma

nova perspectiva do trabalho docente e da gestão universitária sejam de fato

assimilados e incorporados por toda a comunidade acadêmica da Ufal. 3 Avaliação

da formação continuada de professores da Ufal: uma aprendizagem

colaborativa na sala de aula híbrida Nas sessões acima, trouxemos alguns

apontamentos acerca da avaliação na educação superior e sobre a arquitetura da

formação de professores na Ufal. Aqui, tentaremos discorrer sobre algumas

questões relativas à avaliação em uma das ações do Proford: o curso DUPA –

Docência Universitária: do Planejamento à Avaliação. O Dupa consiste numa ação

formativa criada para atender às necessidades de formação pedagógica dos

professores ingressantes e estáveis da Ufal. É a geração de uma oportunidade de

atualização profissional cujo enfoque é a formação em docência universitária,

conforme estabelecido no Proford através da Resolução nº. 7/2014 que o

regulamenta. Nesse contexto, o curso foi direcionado aos professores ingressantes

que participaram do Programa de Inserção do Novo Servidor (Pins)[1] em 2016,

além dos docentes estáveis da Ufal. Inicialmente o Dupa foi elaborado

exclusivamente para os docentes ingressantes, atendendo ao disposto na Lei nº.

12772/2012, no que tange à obrigatoriedade de as IES ofertarem cursos

introdutórios para os professores ingressantes. Posteriormente, o Comitê de

Avaliação e Acompanhamento do Proford entendeu ser relevante estender o curso

aos demais professores, recomendando que 20% das vagas do Dupa A proposta do

curso e o plano de tutoria são elaborados conjuntamente – formador, tutor e

coordenador - tomando como referencial as avaliações das versões anteriores

elaboradas pelos cursistas. Outro aspecto peculiar, é o fato de todo plano ser

discutido previamente com aqueles que vão realizar a formação, a fim de proceder
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a ajustes que sejam mais significativos para o grupo e socializar questões de ordem

prática, como frequência e avaliação. Numa concepção de análise de aspectos

teórico-metodológicos intrínsecos à docência na educação superior, com vistas à

reconfiguração da ação docente na Ufal, o curso foi desenvolvimento levando em

conta objetivos, como: a) conhecer e explorar a plataforma Moodle e sua aplicação

didática através das interfaces disponíveis; b) refletir sobre papel social da

universidade no contexto atual da docência universitária; c) identificar as atuais

teorias da aprendizagem que orientam as práticas pedagógicas na docência

universitária; d) destacar as peculiaridades e os aspectos operacionais do

planejamento no ensino superior; e) utilizar estratégias de aprendizagem como

mapas conceituais, estudo de casos, etc.; f) elaborar no Moodle uma proposta

didático-pedagógica na área de conhecimento do docente utilizando os saberes

construídos no curso. Esta formação foi gestada a partir da constatação da

Coordenação dos Cursos de Graduação (CCG), da Pró-Reitoria de Graduação

(Prograd), da Ufal, do quanto muitos dos professores universitários – em especial

os egressos de bacharelados - desconhecem temáticas pedagógicas que seriam

fundamentais para o aprimoramento de sua prática. Daí a criação deste curso, que

reúne algumas particularidades: é um curso híbrido, composto por cinco módulos –

um a cada semana – nos quais os professores, na condição de cursistas, têm

acesso a novas metodologias de ensino. A cada início de módulo há um encontro

presencial, sendo as demais atividades desenvolvidas na Plataforma Moodle,

mediante acompanhamento do tutor online, conforme detalhamento no Quadro 1.

Quadro 1 – Estrutura curricular do curso – 62h
Módulo Eixo Temático Face a face Online
I Utilização do ambiente virtual de ensino e

aprendizagem Moodle no ensino superior. 4h 8,4h

II O papel social da universidade no contexto atual
da educação superior 4h 8,4h

III Novas formas de aprender e ensinar 4h 8,4h

IV
Aplicabilidade do planejamento de ensino e
instrumentos midiáticos nas diferentes áreas de
conhecimento

4h 8,4h

V Planejando e avaliando o uso das diferentes
interfaces no Ensino Superior 4h 8,4h

Total de horas distribuídas 20h 42h
Fonte: Proford Ufal, 2016 Como se tratou de um curso hibrido, o Dupa foi

hospedado no Moodle da Ufal, através do endereço (www.

ava.ead.ufal.br

), no qual diversos recursos assíncronos e síncronos, tais como chat, fórum, sala de

entrega de tarefa, glossário, wiki, questionários diversos, arquivos com materiais de
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apoio, dicas em vídeo foram disponibilizados. Esses recursos tanto auxiliaram na

comunicação e interação, como nas discussões e produções dos professores

cursistas. A metodologia utilizada no curso tem como referência uma concepção

centrada na autoria, numa aprendizagem aberta e colaborativa em interação com o

tutor, professor formador e coordenador da ação. Para auxiliar os professores no

desenvolvimento das atividades, disponibilizamos o Guia do Cursista, que é um

instrumento composto por orientações de como proceder para a realização das

leituras, das atividades individuais e colaborativas, bem como para o envio das

tarefas para avaliação, no que se refere à organização, planejamento do tempo e

avaliação. Sob o olhar atento do professor e do tutor, a avaliação das atividades foi

realizada numa perspectiva colaborativa de construção e (re)construção de saberes

relativos ao ensino e à aprendizagem na educação superior, levando em

consideração o desenvolvimento de estratégias didático-pedagógicas inovadoras. O

Quadro 2 traz um panorama das atividades desenvolvidas pelos professores

cursistas ao longo de seu trajeto no Dupa, bem como a pontuação atribuída como

incentivo ao desempenho nas propostas. Quadro 2 – Atividades desenvolvidas pelos

cursistas e avaliadas pelo tutor online

Chat Chat de boas-vindas: apresentação dos tutores Dialogando com o
Prof. Dr. Luís Paulo Mercado 10 10

Fórum

Partilhando expectativas O que é aprender e ensinar?
Conceituando ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Novas
formas de ensinar e aprender no ensino superior Apresentação dos
casos de ensino Estudo de caso Problematização: análise de caso
apresentado pelo tutor

10 10
10 20
10 20
20

Wiki A construção da pedagogia universitária no âmbito da Ufal O que
entendemos sobre ensinar e aprender no ensino superior. 30 10

Tarefa
Diagnóstico: TIC na sala de aula no ensino superior Solicitação:
criação do ambiente virtual de sua disciplina Sobre minha prática
docente Construção de um mapa conceitual Apresentação do plano
de disciplina e da sala de aula no Moodle

10 10
10 10
100

Fonte: Elaborado com base na análise do Plano de Tutoria (PROFORD, 2016. As

interfaces Chat, Fórum e Wiki, bem como as propostas de atividades que se

constituíram no Dupa, caracterizam o cenário colaborativo de aprendizagem do

curso. Nessa perspectiva, as avaliações ganharam contornos bastante peculiares,

uma vez que as proposições dos colegas de curso e a postura do formador e do

tutor, foram decisivas para posicionamentos mútuos. Como nos dispomos, através

desta ação formativa, em apresentar possibilidades que agreguem valor à prática

17/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/avaliacao_na_formacao_continuada_de_professores_da_ufal_uma_nova_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.8-12,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



docente e que este aspecto alinha-se a pressupostos sócio-construtivistas, ou seja,

consideram o processo, ao invés do produto, buscamos fazer das avaliações das

atividades (no plural, por considerarmos diversos momentos de avaliação), espaços

de reflexão da prática. Assim, a avaliação dentro da perspectiva da aprendizagem

colaborativa, utilizada na formação continuada de professores da Ufal, tem

apresentado contornos bastante peculiares. Em que pese haver normativas que

demandam a quantificação das aprendizagens, conseguimos vincular os aspectos

numéricos aos aspectos qualitativos presentes em todo desenvolvimento do curso,

fazendo com que houvesse a coerência entre o lastro teórico-epistemológico que

norteia as políticas públicas no Brasil, no PDI da Ufal, no seio do próprio Proford e

nos objetivos expressos na proposta pedagógica do Dupa, o que é sentido na

avaliação dos estudantes, ao fim de cada ação formativa. Neste ínterim, todo

processo de avaliação do Dupa foi arquitetado de modo a privilegiar a captação de

elementos no processo de ensino-aprendizagem que fossem relevantes para a

efetiva aprendizagem dos professores-estudantes. As dúvidas sobre as

metodologias apresentadas eram diluídas tanto nos espaços síncronos (chats),

quanto nos assíncronos (fóruns), culminando com o registro, na Plataforma, daquilo

que aprenderam, permitindo-nos constatar o desenvolvimento dos

professores-estudantes paralelamente ao decorrer do curso. Como ponto

culminante da formação, cada professor teria que elaborar uma página online com

temática da área que leciona, onde tinha que utilizar as metodologias que lhes

foram disponibilizadas, atribuindo significado social e pedagógico às suas

aprendizagens. Certamente o maior desafio é assegurarmos a multiplicação não só

dos saberes em sentido estrito, mas dos pressupostos que dão suporte a esta

formação, a fim de assegurarmos, a menos a médio prazo, a disseminação de um

novo paradigma da prática docente na Ufal. Considerações finais Com base nas

análises aferidas neste estudo, nas quais as relações pedagógicas estabelecidas

entre formadores, tutor e cursistas (professores) foram determinantes para a

evidenciação de um processo avaliativo emacipatório, centrado em princípios da

reflexividade e da autoria colaborativa, cabe-nos, enfim, tecer algumas

considerações em torno da avaliação da aprendizagem dos professores-estudantes

que integraram o cenário de formação continuada. Ficou claro que a concepção de

avaliação que orienta a aprendizagem de professores em processo de formação

continuada na Ufal, no contexto do Dupa, inclina-se para uma concepção de

mediação pedagógica, por meio da qual os professores-estudantes imbuídos de um

esforço coletivo fizeram dos diversos instrumentos e procedimentos de avaliação
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espaços de reflexividade da própria prática docente, na perspectiva da

aprendizagem colaborativa. As interfaces do Moodle (Chat, Fórum e Wiki) que

auxiliaram as propostas de atividades, pela natureza e funcionalidade,

possibilitaram que a (re)construção de saberes e fazeres pedagógicos no próprio

ato de avaliação, constituindo-se como elementos mediadores da aprendizagem dos

professores em formação. Com essa mesma relevância, fazemos referência à

proposta de o professor-estudante formatar uma das disciplinas que leciona,

tomando como base as metodologias que lhes foram disponibilizadas/construídas

no decorrer da formação. Por fim, salientamos que os instrumentos e

procedimentos avaliativos utilizados na proposta do Dupa refletem uma concepção

inovadora de avaliação em que o mais importante é a apropriação dos saberes e

fazeres pedagógicos, ou seja, as formas de avaliar privilegiam a interação

pedagógica mediada pelo conhecimento, em detrimento de uma relação dualista e

maniqueísta comum na relação professor e estudante e, por extensão, na relação

entre formadores e cursistas em processos de formação continuada. No sentindo de

ampliação desse estudo, cabe a investigação de outros aspectos, com vistas à

redimensionar cada vez mais a avaliação empregada na aprendizagem de

professores em formação. Referências BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional nº 9.394. Brasília: MEC, 1996. BRITO, C.; LORDELO, J.A.C.
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