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Resumo 

 

O texto apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa: Autoavaliação e metacognição,  

sobre uma experiência de ensino-pesquisa que se realiza no ensino de graduação com o 

objetivo de compreender as contribuições do processo de autoavaliação para a transformação 

das relações do educando com suas aprendizagens. O diário de pesquisa é o procedimento 

metodológico utilizado, com dupla finalidade: como um procedimento de ensino, o diário 

mobiliza educandos e educadores ao diálogo e à reflexão sobre suas aprendizagens-vivências; 

como um procedimento de pesquisa, o diário possibilita a documentação da experiência do 

ensino, fornecendo material para a produção de novos saberes. Na experiência do ensino, o 

diário de pesquisa faz parte de um contrato didático que propõe a participação dos educandos 

no processo de “fazer a aula” e se organiza a partir de cinco compromissos: o compromisso 

com o coletivo; o compromisso com a reflexão; o compromisso com a leitura/escrita; o 

compromisso com a construção de conceitos e o compromisso com a leveza. Também faz 

parte deste contrato didático a Avaliação Participativa, em que se realiza a autoavaliação dos 

educandos. Com a apresentação deste trabalho, pretendes compartilhar a investigação em 

torno da seguinte questão: de que modo o diário pode contribuir para autoavaliação? A 

apresentação de alguns registros é o ponto de partida para introduzir a reflexão sobre como o 

diário pode ser uma oportunidade de o educando se autoavaliar. Entre outros, compartilho 

meu próprio depoimento sobre a experiência do diário, no momento em que cursei a 

disciplina em que se realiza a pesquisa, na qual estou participando como bolsista de iniciação 

científica: Algumas folhas podem mudar pensamentos e até maturidades. Na continuidade, 

apresento a análise dos diários de pesquisa referentes aos dois semestres letivos do ano de 

2012. A análise foi realizada por meio do procedimento da análise textual discursiva, 

permitindo compreender como o diário, utilizado como procedimento de ensino, pode 

contribuir significativamente para a autoavaliação e para auto-organização dos educandos. 

Além disso, a obrigatoriedade da escrita no diário, como parte deste contato didático, 

mobiliza o autoconhecimento e também pode proporcionar a vivência da alegria nas relações 

de ensino e aprender. 
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