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Resumo 
Na presente comunicação apresenta-se o projeto De Par em Par que existe na UPorto 
desde 2009 e consiste na organização de uma estrutura que permite e facilita a 
abertura das salas de aula do Ensino Superior a professores do mesmo nível de ensino, 
mas de outras áreas científicas. 
Os objetivos desta participação no simpósio intitulado A aula Universitária: 
aprendizagem da docência na prática pedagógica, são: 

1) identificar o impacto pedagógico e suas dimensões, assinalado pelos 
participantes no projeto De Par em Par. 
2) Discutir as potencialidades da multidisciplinaridade na prática pedagógica dos 
docentes participantes. 

 

Introducción 
O texto identifica os dois marcos teóricos que sustentam o projeto e depois dá-se 

conta de como o mesmo tem sido estruturado, para finalmente de dar resposta aos 

objetivos anteriormente explicitados. 

 

Marco teórico 
 

A Formação pedagógica dos professores no Ensino Superior 

A universidade Humboltiana que a tradição alimentou e disseminou assentava na 

especialização dos saberes que conduziria a formas cada vez mais pormenorizadas e 

específicas de dizer a realidade, o que correspondia ao propósito da ação dos 

investigadores que fariam do magistério o veículo de ensino do saber assim produzido 

( Habermas, 1996). A formação pedagógica dos professores não era importante, 

porque o seu designio maior era a busca da verdade e da especialização e a tarefa da 

Universidade, que cumpria também finalidades elitistas, era a de fazer entrar nesse 

percurso apenas os que se destinassem à mesma procura. 

O mandato social que passou a ser pedido às Universidades europeias, no último 

quartel do déculo XX e que o Processo de Bolonha veio dar uma nova configuração e 

um caráter urgente, foi a democratização do acesso a este nível de ensino e o requisito 

da relevância e aplicabilidade dos saberes que a academia produzia (Nowotny et al., 

2001). A formação para a docência passou a ser uma prioridade institucional e pessoal, 

quer para humanizar a cultura científica, (Leite & Ramos, 2012) quer para assegurar a 

qualidade do serviço prestado pelas Instituições de Ensino superior (Vieira, 2014).  O 
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número crescente de conferências internacionais sobre a docência Universitária, de 

que o CIDU é exemplo, bem como criação de gabinetes de formação e melhoria 

pedagógica em muitas Universidades  são a expressão  do crescente interesse pela 

temática e da sua relação direta à qualidade institucional das mesmas instituições de 

Ensino Superior. 
 

A Observação de Pares Multidisciplinar no Ensino Superior 

Na literatura educacional, a observação de pares tem estado associada a dois grandes 

propósitos, avaliativo e formativo, que constituem os dois pólos tensionais que 

dividem os exemplos que uma análise rápida da literatura apresenta ( Gosling, 2002; 

Tenenberg,2014). 

O propósito avaliativo, assumido em programas de várias instituições de ensino 

superior de tradição anglo-saxónica, está associado à avaliação do desempenho dos 

profesores (Gosling, 2002) e, em última instância, à procura da qualidade institucional 

pela garantia da qualidade das ações nucleares que caracterizam as instituições 

educativas – assegurar um bom ensino, assegurando boas aulas.  Este propósito 

avaliativo está também asociado aos mecanismos de feedback que a observação 

permite e centra-se nas melhorias que o proceso produz nas práticas dos observados 

(Shortland, 2010). 

O segundo propósito, que acentua o caráter formativo da experiencia, acentua a 

importancia da mudança, do desenvolvimento profissional, da promoção da reflexão 

das práticas de ensino e de aprendizagem promovidas e contribui para uma maior 

consciêncialização do papel do propfessor. ( Hammersley-Fletcher & Orsmond, 2004). 

A este propósito está associado um efeito mais evidente nas práticas dos observadores 

do que enquanto observados, porquanto as melhorias dependem da 

consciencialização que parece ser mais imediata nos observadores que nos observados 

(Shortland, 2010; Mouraz, Lopes,  Ferreira & Pêgo, 2012). 

Ao invés o projeto que se apresenta neste texto apostou desde sempre na dimensão 

multidisciplinar das observações, quer porque essa era uma forma de enfatizar a 

comunidade profissional em torno da docência, quer porque era uma forma de 

valorizar a complexidade e transversalidade dos saberes. Ao mesmo tempo arredava o 

propósito avaliativo, que sempre se associa à progressão das carreiras e põe em risco a 

autenticidade da mudança pedagógica, que se desejava promover. Na linha do que 

Kinchin sugeriu  (2005) o carácter interdisciplinar da observação de aulas por pares, 

pode ajudar os docentes a escaparem das restrições criadas pelo enfoque mais comum 

nos conteúdos a serem ensinados. Outra experiencia de observação de pares 

multidisciplinar realizada pro O’Keefe et al. ( 2009) enfatizou a visão panorâmica e 

mais complexa que a participação na iniciativa confere aos participantes e à 

consciência mais abrangente do seu papel no terreno. 

A opção do programa implementado na U.Porto recaiu sobre a multidisciplinaridade e 

simetría dos pares de observadores/observados. Atualmente funciona pela 

organização de quartetos de docentes de unidades orgânicas distintas em que todos 

são simultaneamente observadores e observados (Mouraz, Lopes, Ferreira, & Pêgo, 

2012). Cada observação é realizada por um docente da mesma UO e outro de uma UO 

distinta. Esta opção tem resultado num incremento do diálogo interdisciplinar a vários 
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níveis, pessoal, profissional e institucional (por exemplo, apreciação de novas 

perspetivas sobre o conhecimento e a sua produção, organização de unidades 

curriculares conjuntas, organização de projetos de investigação interdisciplinares)., ao 

mesmo tempo que garante a necessária reflexão e consciencialização pedagógica que 

esteve na sua origem.Tipo de letra: calibri 12 puntos, interlineado sencillo (el mismo 

que se ha utilizado en esta plantilla), espaciado entre párrafos 3 y 3 

 

Metodología 
O estudo que se apresenta é de cariz qualitativo e fenomenológico, uma vez que para 

concretizar os objetivos antes identificados se mobilizam dados recolhidos em 24 

entrevistas realizadas em 2014 a participantes no De Par em Par. A dimensão 

fenomenológica da metodologia resulta do facto de a abordagem escolhida permitir 

aceder e construir o fenómeno  - o modelo de observação de pares multidisciplinar, tal 

como ele foi experienciado e lhe foi atribuído sentido pelos entrevistados . 

O instrumento de recolha de dados utilizado foi a entrevista aprofundada, realizada 

com 24 professores universitarios que foram participando no De Par em Par, ao longo 

do tempo do projeto, que dura, lembra-se, desde 2009 na UPorto.    

O guião das entrevistas incluía diversas dimensões, a saber: caraterização pessoal e 

profissional dos docentes; aspetos pedagógicos relevados pela observação de pares 

multidisciplinar; atividades reflexivas permitidas pela observação de pares 

multidisciplinar;  efeitos da observação de pares multidisciplinar nos observadores e 

nos observados,  na coesão institucional e nas interações professor-estudantes. Para o 

presente trabalho foram recortadas O estudo que se apresenta é de cariz qualitativo e 

fenomenológico, uma vez que para concretizar os objetivos antes identificados se 

mobilizam dados recolhidos em 24 entrevistas realizadas em 2014 a participantes no 

De Par em Par. A dimensão fenomenológica da metodologia resulta do facto de a 

abordagem escolhida permitir aceder e construir o fenómeno  - o modelo de 

observação de pares multidisciplinar, tal como ele foi experienciado e lhe foi atribuído 

sentido pelos entrevistados . 

O instrumento de recolha de dados utilizado foi a entrevista aprofundada, realizada 

com 24 professores universitarios que foram participando no De Par em Par, ao longo 

do tempo do projeto, que dura, lembra-se, desde 2009 na UPorto.    

O guião das entrevistas incluía diversas dimensões, a saber: caraterização pessoal e 

profissional dos docentes; aspetos pedagógicos relevados pela observação de pares 

multidisciplinar; atividades reflexivas permitidas pela observação de pares 

multidisciplinar;  efeitos da observação de pares multidisciplinar nos observadores e 

nos observados,  na coesão institucional e nas interações professor-estudantes. Para o 

presente trabalho foram recortadas informações pessoais e profissionais, bem como 

dados sobre os efeitos da participação dos docentes no programa nas suas práticas 

pedagógicas. Além disso, foram recolhidas algumas perspectivas sobre os contributos 

relativos à natureza multidisciplinar do programa. Tais dados recortados 

correspondiam às questões adequadas aos objetivos, antes referidos que constituíram 

também a matriz geral da análise efetuada. 

Os dados foram analisados através da técnica de  análise de conteúdo, com recurso ao 

software Nvivo, versão 10.  
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Resultados 
Os resultados são apresentados de acordo com as duas categorías de análise que 

permitem responder às questões subjacentes ao texto , a saber: qual é o impacto da 

observação de pares multidisciplinares nas práticas docentes e qual é a apreciação das 

potencialidades da multidisciplinaridade, nomeadamente as de cariz pedagógico, que 

o modelo de observação de pares tem para os docentes envolvidos. 
 

Impacto nas práticas docentes 
 

As referências ao impacto nas práticas docentes da participação no DPEP, 

interpretadas pelos participantes como vantagem do programa organizam-se em três 

subcategorias como consta da tabela1:  

 
Tabela 1. Distribuição das categorias acerca do impacto da observação de pares pelas entrevistas. 
 
 

Impacto nas práticas docentes Entrevista 

 

Patilha de experiências entre docentes 6 

Partilhar problemáticas comuns aos 

docentes do ES 

5 

Possibilidade de desenvolvimento 

profissional 

10 

 

Dez entrevistados evidenciaram o papel da MPOT no seu desenvolvimento profissional 

enquanto professores do Ensino Superior; seis dos respondentes assinalaram a partilha 

de experiências  e cinco docentes deram relevo à partilha entre pares de problemas 

comuns, que o modelo de Observação de pares permite. 

Os argumentos que tornam pertinente a partilha de experiências entre docentes dizem 

respeito à necessidade de maior conhecimento e consciência da multiplicidade das 

práticas e formações pedagógicas associáveis à diversidade dos docentes e aos efeitos 

que observar tanta disparidade de ação pode ter na reflexão sobre a sua própria ação 

pedagógica. Quanto à descoberta das comunalidades e dos problemas que parecem 

ser independentes da área científica em que cada um se move, constata-se que o 

MPOT contribui para essa conclusão e abrem uma outra prática pedagógica na 

Universidade como se infere das referências seguintes: 

É o perceber que há muitos problemas transversais que ninguém expõe, que acha 
comezinhos, ou só seus e que afinal são a realidade de muitos… 
 

É claro que são as pessoas que fazem a universidade. Se as pessoas não se 
conhecerem, não vale a pena. 

 

O maior número de referências  às possibilidades de desenvolvimento profissional 

permitidas pelo MPOT não significam igual dispersão nos argumentos apresentados 

para sustentar o benefício. De facto, a possibilidade de identificação de outras formas 

de fazer pedagógico associada às aulas diferentes que se observam e depois servem de 

modelo inspirador a quem observou , constituiu o maior grupo de razões apontadas. 

No entanto, outro conjunto mais pequeno de respondentes identificaram a 
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oportunidade como uma possibilidade de refrescamento e de motivação para quebrar 

rotinas instaladas. 
 

Apreciação das potencialidades da multidisciplinaridade 
 

As doze subcategorias que a análise permitiu identificar nos discursos dos 

entrevistados e que consubstanciam outras tantas potencialidades da 

multidisciplinaridade, referem-se a três eixos fundamentais. O primeiro é a integração 

institucional de que fazem parte os aspetos relativos à coesão institucional, ao 

conhecimento e colaboração com outros colegas, cursos e faculdades. O segundo diz 

respeito às vantagens do contacto com outras áreas científicas e o terceiro põe em 

evidencia as questões de foro pedagógico, que estão sombreadas na tabela 2. Da 

mesma tabela também se constata que o conhecimento das diferentes perspectivas e 

métodos pedagógicos postos em prática pelos docentes é uma potencialidade quase 

unanimente referida – 23 dos entrevistados referiram esse aspeto. O aumento da 

sensibilidade pedagógica dos docentes foi referida numa entrevista e a maior 

visibilidade das questões pedagógicas apareceu em 4 entrevistas. Já a observação de 

alunos (outro polo da relação pedagógica) apenas foi referido numa entrevista.   
 

Tabela 2. Distribuição das categorias acerca das potencialidades da multidisciplinaridade pelo nº de 

entrevistas. 
 

Potencialidades da multidisciplinaridade 

 

Entrevistas 

Aumento do foco na docência e 

atividades pedagógicas 

4 

Conhecer diferentes perspetivas e 

métodos pedagógicos 

23 

Aumento da sensibilidade  1 

Observar os alunos em contextos  1 

Aumento da coesão institucional na U. 

Porto 

3 

Conhecer colegas da U. Porto  15 

Conhecer realidades diversas na U.Porto 16 

Colaboração em cursos de outras Uso  4 

Colaborações com colegas 5 

Conhecer diferentes culturas científicas 12 

Aprender e estar mais atento a matérias 

diferentes  

10 

Sentimento de menor exposição para o 

docente 

2 

 

A sensibilidade pedagógica promovida pelo MPOT e referida como potencialidade 

específica do caráter multidisciplinar do programa parece ser um efeito 

experimentado pelos observadores que, confrontados com aulas a que não estão 

habituados se vêm obrigados a requestionar-se sobre o que é uma boa aula. 
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De forma correlacionada, mas válido para observadores e observados, a 

potêncialidade “Foco na docência” também acentua a importancia do que são os 

aspetos pedagógicos da aula.  

Já o conhecimento de diferentes realidades pedagógicas é visto como a potencialidade 

mais evidente do MPOT pela sua caraterística óbvia_ junta observadores e observados 

que trazem diferentes abordagens pedagógicas porque as suas formações iniciais, as 

suas culturas científicas, e mesmo a sua incluso institucional são muito diferentes. 

 

As pessoas têm diferentes backgrounds,  e, portanto, a maneira como ensinam 
também é diferente. E uma pessoa vai vendo os diferentes métodos. E as 
diferentes formas de estar na aula. 

 
Da constatação da diferença ao que se pode fazer come la e do que para que serve vai 

um grande passo que depois da consciencia da dificuldade alguns estarão na 

disposição de explorar. 

Eu sentia que havia ali alguma dificuldade em fazer essa abordagem porque os 
contextos de aprendizagem são bastante diferentes do nosso. (…)  mesmo as 
aulas práticas delas têm contextos diferentes do nosso. Isso, por um lado, é 
positivo, pois nós ficamos mais alertas, mais sensibilizados para a diversidade de 
contextos de aprendizagem presentes na nossa instituição. Acho que esse é um 
aspeto a valorizar no programa. 

 

Conclusão 
Os dados recolhidos e tratados pela análise de conteúdo permitiram concluir que as 

dimensões em que a observação de pares multidisciplinar teve impacto pedagógico 

estão associadas à possibilidade da partilha de práticas com colegas e seu contributo 

para o desenvolvimento profissional experienciado pelos respondentes.   

Pode também concluir-se que quanto às possibilidades da multidisciplinaridade 

identificadas pelos participantes elas podem organizar-se em três eixos: o da 

integração institucional; o do contacto com outras áreas científicas e  o do foco nas  

questões pedagógicas. 

Considerando que o texto pretendia contribuir para a discussão sobre modos como a 

aprendizagem da docência se faz pela prática, pode concluir-se genericamente que a 

observação de pares disciplinar constitui uma oportunidade de questionar e às vezes 

modificar a docência de que se é protagonista.   

 

Referências 
Gosling, D. (2002). Models of Peer Observation of Teaching. LTSN Generic centre em 

2002 e Higher Education Academy atualmente. Disponível em 

http://learningandteaching.vu.edu.au/teaching_practice/improve_my_teaching/

evaluation_support_for_my_teaching/Resources/id200_Models_of_Peer_Obser

vation_of_Teaching.pdf (acesso em 20 de Abril de 2015). 



 

 

948 

Habermas, J. (1987) A Ideia da Universidade: Processos de Aprendizagem. Revista de 
Educação, 1 (2), 3-9. 

Hammersley-Fletcher, L, & Orsmond, P. (2004) Evaluating our peers: is peer 
observation a meaningful process?, Studies in Higher Education, 29:4, 489-503, 

DOI: 10.1080/0307507042000236380  

Leite, C. & Ramos, K. (2012). Formação para a docência universitária: Uma reflexão 

sobre o desafio de humanizar a cultura científica. Revista Portuguesa de 
Educação, 25(1), 7-27.  

Mouraz, A., Lopes, A., Ferreira, J. M., & Pêgo, J. P. (2012). De par em par na UP: O 

potencial formativo da observação de pares multidisciplinar. Revista Portuguesa 
de Investigação Educacional, 12, 77-97. 

Nowotny, H.,  Scott , P. & Gibbons, M. (2001) Re-Thinking Science: Knowledge and the 
Public in an Age of Uncertainty.London: Sage.  

O’Keefe, M.; Lecouteur, A.; Miller, J. & McGowan, U. (2009). The Colleague 

Development Program: a multidisciplinary program of peer observation 

partnerships. Medical Teacher, 31, 1060-1065. 

Shortland, S. (2010) Feedback within peer observation: continuing professional 

development and unexpected consequences, Innovations in Education and 
Teaching International, 47(3), 295-304. 

Tenenberg, J. (2014). Learning through observing peers in practice. Studies in Higher 

Education, 1-18. doi: 10.1080/03075079.2014.950954 

Vieira, F. (2014). Para uma mudança profunda da qualidade da pedagogia na 

universidade. Revista de Docência Universitária, 12(2), 23-39. 

 

 


