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Autoavaliação e Diário de bordo  

 

Tinha ótimas expectativas para este curso, esperava por boas conversas, 

descobertas e aprendizados. Sempre gostei muito das disciplinas da 

licenciatura, e pensar e discutir sobre educação é algo que me agrada bastante, 

em parte por causa da complexidade e da liberdade de pensamento geralmente 

associada ao pensamento educador: desde a filosofia às questões mais práticas, 

como métodos e técnicas de ensino, passando por questões sociais e políticas. 

E confesso que a disciplina atendeu plenamente e superou minhas expectativas.  

As aulas e discussões foram profundas e enriquecedoras. A literatura 

apresentada foi excelente, ficando como ótima fonte de pesquisa e leituras 

posteriores. O exercício de planejar e apresentar um plano de curso para uma 

IES foi bastante desafiador, e talvez a atividade que mais proporcionou 

aprendizados, especialmente a habilidade de refletir sobre os diversos aspectos 

de um curso, e a habilidade de trabalhar coletivamente. 

A elaboração do diário de bordo e as leituras foram dois pontos aos quais 

considero não ter me dedicado tanto quanto gostaria. Foi a segunda vez em uma 

disciplina que tive o diário como instrumento avaliativo. Penso que é uma ótima 

ferramenta, porém me faltou disciplina ou inspiração para construí-lo 

gradativamente ao longo das aulas e dias... fiz umas poucas anotações e 

registros. A maioria da escrita veio como fruto de memória e reflexões 

posteriores. Quanto a bibliografia, a maior parte ficou mesmo como uma 

biblioteca para uso futuro. Não fossem as leituras obrigatórias para fichamento, 

teria lido pouquíssimos textos. Li também os sugeridos pelos grupos e alguns 

textos que precisei pesquisar para elaboração de nossa proposta de curso.  

Em outros aspectos, como presença, participação nas aulas, convivência 

e respeito com o professor e colegas, considero que tive um bom desempenho. 

Também penso que tive uma boa participação no trabalho em grupo para a 

elaboração da proposta. Me dediquei bastante a pesquisar materiais para 

subsidiar, a escrever e discutir com os colegas. Olhando os objetivos colocados 

pelo professor no plano de ensino, considero que todos foram atingidos 

satisfatoriamente.  



Ciente de que preciso aprender mais sobre como fazer uma um diário de 

bordo e uma autoavaliação, e de que poderia ter aproveitado melhor a 

bibliografia, mas satisfeito com a minha experiência na disciplina, atribuo-me a 

nota 8,5. 

 

Semana 04/04 

 A primeira aula é sempre a mais esperada, quando conhecemos o 

professor e os colegas e temos uma ideia inicial do que iremos tratar e de como 

trabalharemos. Neste dia ficou muito evidente o princípio da subjetividade, e da 

importância de conhecer as pessoas envolvidas no processo educador, e 

aplicado pelo professor nas dinâmicas das quais participamos. 

 Num segundo momento, nos reunimos em grupos para propor questões 

que gostaríamos de ver respondidas ao longo da disciplina. Minha questão 

pessoal foi: Como integrar a dimensão dos conteúdos/conhecimentos, com o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e do pensamento crítico? Este é um 

questionamento que trago desde os tempos de licenciatura... Sempre penso no 

problema que é colocado pelo vestibular, por exemplo, que influencia as escolas 

de Ensino Médio, e exige que uma imensidão de conteúdos e conhecimentos 

sejam estudados, na maioria das vezes de forma superficial, restando pouco 

espaço ou tempo de atenção a outros aspectos importante para a formação do 

ser humano. A partir disso costumo refletir sobre qual tipo de professor quero 

ser, ou de que forma praticarei a docência. Tendo a priorizar as competências, 

as habilidades e os valores sobre os conteúdos. 

 Como tarefa, ficamos responsáveis por criar e apresentar nossa biografia 

e de escolher um texto sobre educação para ler e fazer um fichamento. Para 

leitura, escolhi “Experiência e Educação”, de John Dewey. Desde a graduação 

tinha vontade de conhecer a obra de Dewey, que contribuiu para a formulação 

da filosofia da escola nova e influenciou pensadores brasileiros como Anísio 

Teixeira e Paulo Freire. Neste breve livro, aparecem explicitamente diversos 

princípios (a importância de o professor conhecer os estudantes; do diálogo; da 

contextualização e da experiência prática para a aprendizagem) que hoje são 

aceitos como importantes para uma educação de qualidade, e vê-los colocados 

em um contexto mais original foi muito legal. O exercício de elaborar uma 

biografia também foi prazeroso. Relembrar sobre a vida, desde a infância, 



selecionar momentos importantes e pensar em uma maneira lógica de contar 

minha história. Pude também refletir sobre os principais eventos e processos que 

influenciaram minha forma de pensar e de ver a educação.  

 

Semana 11/04 

O presente deste dia, um texto de Bauman (A utopia possível na 

sociedade líquida), me inspirou e trouxe elementos valiosos para enriquecer a 

crítica social que pretendo fazer na minha dissertação. Pensar em utopia permite 

pensar também sobre que formas de agricultura e de relação com a natureza 

queremos enquanto sociedade. E como a transformação da agricultura pode ser 

uma força para favorecer a transição social mais ampla em direção às utopias?  

Foi muito prazeroso também conhecer a história dos colegas, alguns dos 

valores, princípios e motivações. Sempre é bom sentir como podemos nos 

identificar e nos inspirar com as histórias de nossos colegas. 

Lendo Zabalza, pude fazer algumas relações com o texto “Experiência e 

Educação”, de Dewey. Especialmente na conclusão do cap. 5, Zabalza afirma 

que o sentido do aprender não está na simples acumulação de informação, mas 

no desenvolvimento da capacidade para organizar essa informação e tirar 

proveito dela. Essa concepção vai ao encontro da ideia de experiência educativa, 

entendida como aquela que ajuda o educando a progredir no entendimento e 

que capacita para experimentar melhor futuras experiências. 

  Incrivelmente, na conclusão do livro o autor abordou um ponto que tem 

me angustiado ao longo da minha trajetória como estudante e como docente em 

formação, e me trouxe uma certa resposta: a aparente contradição ou escolha 

entre amplitude e profundidade de conhecimentos/conteúdos. Ele apresenta 

uma citação de Gardner (2000, apud Zabalza, 2002, p. 224): 

“O importante é que os estudantes explorem com suficiente 

profundidade um número razoável de exemplos para que 

possam ver como pensa e age um cientista, um matemático, um 

artista, um historiador.”  

 O encontro desta semana também trouxe reflexões valiosas sobre o 

conceito de educação, o papel da educação para formação do sujeito para si 

mesmo e para a transformação social. Conceituei educação como um processo 

de capacitar a pessoa para entender a si mesma e a realidade, para aprender 



mais no futuro, para transformar-se e transformar o mundo. Outra reflexão foi a 

necessidade de conciliação entre liberdade individual e coletiva. Qual deve ser 

o foco da educação? As duas? Ainda trago comigo este questionamento...  

 Também formamos o grupo para o trabalho de planejamento de um curso. 

Aceitamos apresentar na primeira semana, o que nos colocou a necessidade de 

foco e de rápido entrosamento. No fim, esse tempo menor para a elaboração da 

proposta inicial foi um bom fator. Apesar de ter sido bastante exigente e um tanto 

estressante, o processo de colaboração para planejar o curso foi muito 

enriquecedor.  

 

Semana 25/4 

Na aula dessa semana o que mais ficou me marcou foi a forma com que 

o professor orientou a discussão da manhã, em torno de perguntas e respostas 

que foram organizadas em 4 dimensões: filosofia, políticas públicas, estruturas 

e pedagogia. Esta forma de organizar o pensamento facilita a reflexão sobre a 

educação. Seja para planejar um curso, para administrar uma escola, para refletir 

e discutir sobre um sistema de educação, e mesmo para o professor refletir e 

transformar sobre sua prática docente. 

Nesta semana fizemos também uma conversa com o professor Marcos. 

Discutimos um pouco sobre dois dilemas que o grupo estava enfrentando: 1) 

deveríamos propor os temas e problemas de antemão, ou deixar emergir da 

turma? Qual o papel e o grau de intervenção do professor? 2) E o enfoque, 

sustentabilidade? Ou deixar também para a turma e os diferentes grupos darem 

o rumo? Posição do professor como educador? Paulo Freire escreveu, é dever 

do educador conscientizar, ajudar a desvelar a realidade. Tudo bem, a visão do 

educador pode ser enviesada, é realmente parcial, subjetiva, mas é também a 

sua visão particular, suas opiniões, formadas a partir de sua própria experiência 

no mundo e sua reflexão. Se ele se isentar de colocá-la, com uma suposta 

neutralidade, não estaria sendo irresponsável ou negligente? Não estaria 

privando os alunos de enriquecerem suas próprias experiências a partir da 

experiência do educador? 

A leitura de Dewey foi importante para lançar luz sobre este problema. 

Concordo com o autor, que sugere que adotemos como princípio o caminho do 

meio: valorizar sempre a subjetividade, as capacidades e objetivos dos 



estudantes; sem, porém, ignorar ou isentar o professor de sua responsabilidade 

como educador, o qual deve agir como orientador da aprendizagem. 

Participar da palestra do prof. Gerd foi muito legal. Foi uma ótima 

coincidência ele ter abordado a questão do sistema agroalimentar. Foi o tema 

que escolhemos para o trabalho em grupo, e também um grande tema na minha 

pesquisa. Gerou um sentimento positivo ver que outros pesquisadores aqui na 

ESALQ estão também preocupados com o problema da sustentabilidade do SAA 

e também enxergam que o capitalismo é um dos entraves às transformações. 

 

O processo de elaboração da proposta de curso 

Trabalhar em grupo para criar uma proposta de curso foi um excelente 

exercício e que proporcionou alguns dos principais aprendizados durante a 

disciplina. O grupo se deu muito bem, tivemos discussões muito inteligentes. 

Todos se dedicaram e trouxeram muitas contribuições. Acredito que unir a 

metodologia PBL com um tema transdisciplinar como o sistema agroalimentar foi 

uma boa escolha. 

No processo de pesquisa para elaborar a proposta, pude encontrar 

algumas ementas e propostas de cursos similares que foram inspiradores. Este 

exercício me permitiu sonhar e pensar como seria legal trabalhar como professor 

em um ambiente universitário que incentiva a superação das barreiras 

disciplinares, da ação transformadora e social da universidade e a necessidade 

da busca pela sustentabilidade ampla. Uma iniciativa interessante é a série de 

disciplinas Land, Food and Community (LFS250 e LFS350), da Faculty of Land 

and Food Systems (LFS), Universidade de British Columbia. A universidade 

disponibiliza diversos recursos no site da disciplina (lfs250.landfood.ubc.ca). 

Conhecer esta iniciativa da UBC, que faz parte de um programa de graduação, 

me fez também pensar sobre a forma como estão organizadas as universidades 

brasileiras, em especial os currículos dos cursos. Em outros países parece haver 

maior autonomia e espaço para inovação por parte das universidades. Para mim, 

isto é algo que precisa ser discutido, em especial nos cursos de ciências 

ambientais e agrárias, que, em geral, não estão suficientemente preparados para 

formar os profissionais que possam lidar com as demandas sociais e os diversos 

desafios deste tempo, em especial relacionados à sustentabilidade ambiental e 

à justiça social. 



O trabalho coletivo gerou também algumas divergências, que em alguns 

momentos pareceram inconciliáveis. Felizmente todos tivemos maturidade 

suficiente para superá-las, transformá-las em aprendizado e melhorias na 

proposta. Muito importante, creio que nos tornamos amigos. 

 

Semana 02/05 

O primeiro grupo que apresentou foi um excelente exemplo de como 

aplicar alguns dos princípios que discutimos nas aulas anteriores. Ao ver a 

proposta do Luã e da Isabela, e como ela estava sendo implementada, percebi 

como a educação, ali na forma de uma disciplina, pode ser transformadora e 

prazerosa para que participa. Começaram aqui também os cafés coletivos, todos 

maravilhosos. 

A apresentação do nosso grupo foi também muito legal. Foi um momento 

de executar o que vinhamos planejando e aliviar a tensão que ansiedade gerou. 

Ainda preciso aprender a administrar melhor a ansiedade, a insegurança e as 

expectativas de ser avaliado. Creio que conseguimos aplicar razoavelmente bem 

o que planejamos para a aula. Foi bom ter a experiência de conduzir uma aula 

durante um período de 4 horas, um gostinho do que é ser professor universitário. 

As sugestões do professor e dos colegas para o aprimoramento da proposta 

foram ótimas e bem recebidas pelo nosso grupo. 

 

Semanas 09/05 e 16/05 

 As semanas seguintes à nossa apresentação foram mais tranquilas. Foi 

legal sentir a expectativa de conhecer o que os colegas trariam como propostas 

pedagógicas a cada período de aula...  

O grupo 3 trouxe a questão da motivação como ponto central, e buscaram 

aplicar o princípio ao seu plano da disciplina de recursos florestais. A principal 

dinâmica do período foi o debate proposto. Gostei bastante, porém ficou 

demonstrado o “perigo” ou a “armadilha” da polarização, e a pudemos sentir 

como é difícil desenvolver o diálogo entre pessoas ou grupos que tem posições 

divergentes. Como educar para que o diálogo respeitoso e verdadeiro seja um 

princípio de vida e conduta? 

A aula do grupo 4 foi muito interessante e trouxe algumas reflexões legais. 

Especialmente através da divergência que compartilharam, entre a objetividade 



ou o pragmatismo, e a proposta mais ousada de trabalhar com a ideia das 

múltiplas inteligências. Para mim ficou a pergunta: como podemos, 

deliberadamente, considerar/incluir o desenvolvimento de inteligências e 

habilidades no processo educador, para além do aprendizado de conteúdos e 

técnicas? 

O atual momento político no Brasil, de críticas à universidade pública, 

motivou o grupo 5 a abordar o tema da divulgação e popularização da ciência. 

Foi uma proposta muito legal, que seria de grande valia se pudesse ser 

realmente implementada. Tivemos uma ótima oportunidade para pensarmos e 

exercitar a comunicação de nossas pesquisas individuais. Eu tenho um pouco 

de resistência em querer comunicar o que faço, um pouco pela timidez, ou por 

achar que não tem grande relevância para outros... mas foi um bom exercício e 

estou convencido de que a comunicação é um aspecto que preciso desenvolver 

bastante. 

A condução do grupo 6 foi excelente, bem planejada e com as dinâmicas, 

exposições e conversas bem integradas. Foi revigorante ver como temas 

“duros”, ou bem técnicos ou teóricos, podem ser ensinados e aprendidos de 

forma prazerosa e participativa. 











 

 


