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Considerações Possíveis 

Destaco que as estratégias de pesquisa desenvolvidas, na escola, pelas pesquisadoras, 

possibilitam uma importante interação entre as duas instituições. A escola deixa de ser 

apenas um espaço para investigação, passando a ser um local de interlocução, de troca 

de saberes, configurando-se de forma mais efetiva uma parceria universidade/escola. 

 

  Objetivo 

A pesquisa busca destacar desafios, impasses e avanços constatados a partir dos 

subprojetos do grupo de pesquisa- GPED- que aconteceram durante o ano de 2012: 

Implicações da Docência Compartilhada no projeto pedagógico proposto pela escola; 

estratégias de intervenção compartilhada, desenvolvidas pelas pesquisadoras junto às 

professoras das turmas e análises das práticas avaliativas adotadas pelas professor 

Conceitos 

 

Diferença  - Gallo (2009); 

Experiência –Larrosa (2004); 

Avaliação – Alvarez- Mendez 

(2002). 

 

Metodologia 

Pesquisa qualitativas de cunho  etnográfico. Realizada com 

duas turmas do 2º ano do III Ciclo de uma escola municipal 

de Porto Alegre.  Foram realizadas observações em sala de 

aula, reuniões com as professoras e análises das propostas 

pedagógicas e avaliativas da escola. 

 
 

Desafios, impasses e avanços constatados  

Tendo em vista ter sido constatado ao término do ano letivo um certo desencantamento por parte de 

alunos e desengajamento por parte de alguns professores,  é possível questionar: 

O tempo de execução do projeto teria se estendido para além do adequado?  

A participação dos alunos e do coletivo de professores, no desenvolvimento do mesmo, não implicaria 

mais compartilhamento e discussões?  

O pouco espaço dado ao cotidiano dos alunos, às suas questões adolescentes, às suas condições de 

sobrevivência não precisaria ser reavaliado? 

Quanto ao projeto da intervenção compartilhada  pude notar indícios de uma qualificação do projeto de 

Docência Compartilhada além de maiores aprendizagens, tantos dos alunos normais quantos dos alunos 

com NEEs para além da socialização; 

Quanto às práticas de planejamento e avaliativas, foi possível destacar a necessidade de que as práticas 

pedagógicas  atentem para o novo,  par a quem chega, fuja do instituído  e possam colocar o docente em 

posição de aprendente  na tentativa de criar condições para o aparecimento de diferentes saberes e 

aprendizagens 
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