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3.1. 

Título: 

Lugares da investigação na pedagogia universitária: (Im)possibilidades e linhas de 

acção futura 

Autor/a (es/as):  

Coodenador/a: Vieira, Flávia [Universidade do Minho, Portugal] 

Resumo: 

A relação entre investigação e pedagogia no ensino superior tem sido concebida de diversos modos. 

Embora a revisão de estudos neste domínio revele que essa relação pode ser negativa ou nula, 

evidencia também diferentes formas de a explorar (Light, 2008; MacDonell, 2006; Mann, 2008; 

Zaman, 2004). O presente simpósio equaciona as seguintes: investigar a pedagogia de um ponto de 

vista exterior com vista à produção de conhecimento profissional relevante (“research on teaching”); 

basear o ensino na investigação educacional de modo a elevar a sua qualidade (“research-led 

teaching”); envolver os estudantes na investigação como ferramenta de construção de conhecimento 

e integração em comunidades científicas e profissionais (“inquiry-based learning”); investigar a 

pedagogia que se pratica com vista à compreensão e reconfiguração de práticas, ou seja, ensinar 

investigando (“scholarship of teaching and learning”). Estes modos de relação entre investigação e 

ensino podem funcionar de forma isolada ou complementar, embora apenas o último implique 

necessariamente que o professor se torne investigador da sua própria ação, individualmente ou em 

comunidades de prática, sendo também aquele que encontra maiores dificuldades de aceitação e 

implementação no meio académico (v. Boshier, 2009; Brew, 2010; Shulman, 2004).  

Tomando como problemática central a integração da investigação no trabalho pedagógico, o 

simpósio equaciona um conjunto de questões a partir das experiência dos participantes: 

 

Que tipo de relação se pode estabelecer entre investigação e pedagogia?  

Que contributos traz a investigação à pedagogia e ao desenvolvimento do professor e do estudante?  

Que tipo de conhecimento se produz, quem o produz e ao serviço de quê?  

Como se (re)configura o papel dos atores pedagógicos? 

Até que ponto se inovam modos de ensino, aprendizagem, investigação e desenvolvimento 

profissional? 

Em que medida se contribui para reprodução ou a transformação das culturas instituídas? 

Que desafios, riscos e constrangimentos são enfrentados? 

Que linhas de ação desenvolver para expandir e visibilizar modos de integração da investigação na 

pedagogia? 

 



362 
 

As experiências que integram o simpósio, desenvolvidas pelos autores em Portugal, Espanha e Brasil, 

em contextos institucionais e formativos diferenciados, buscam construir espaços de integração da 

investigação no trabalho pedagógico, discutindo os contornos dessa integração à luz das questões 

acima colocadas. Ilustram diversos modos de intervenção, com incidência principal na construção de 

comunidades multidisciplinares para o estudo e transformação da pedagogia (F. Vieira, J. L. Silva & 

J. Almeida; F. I. Ferreira & M. A. Flores) e na construção de pedagogias de formação através da 

investigação e problematização da experiência (S. R. Soares; L. Oliveira; D. Ribeiro; M. J. Raya & F. 

Vieira)1.  

Com base nas (im)possibilidades percebidas e vivenciadas, deverão ser traçadas linhas de ação 

futura essencialmente assentes numa visão plural e integrada de diversas modalidades de exploração 

da relação entre investigação e pedagogia, conferindo-se à investigação um lugar mais visível na 

compreensão crítica e na transformação da ação pedagógica no ensino superior. 
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1 Algumas das experiências não são publicadas nas presentes atas, tendo-se optado por manter aqui os 
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3.1.1. 

Título: 

História de um movimento de transformação da pedagogia: moral da história? 

Autor/a (es/as):  

Vieira, Flávia [Universidade do Minho, Portugal] 

Silva, José Luís [Universidade do Minho, Portugal] 

Almeida, Judite [Universidade do Minho, Portugal] 

Resumo: 

 A transformação da pedagogia na universidade pode seguir diversos caminhos, uns mais superficiais 

e com impacto reduzido na gramática das instituições, usualmente baseados na renovação ad hoc de 

métodos de ensino, outros mais profundos, essencialmente assentes na articulação entre pedagogia, 

investigação e desenvolvimento profissional (v. Brew, 2010; Shulman, 2004a), neste caso 

configurando novos modos de trabalho pedagógico e de trabalho investigativo, em contra-corrente 

face a culturas onde a pedagogia, o desenvolvimento profissional e a investigação ocupam lugares 

distintos, e onde a investigação pedagógica é escassa, dispersa e pouco valorizada. 

Nesta apresentação narra-se a história de um movimento de transformação da pedagogia que se 

inscreve na segunda abordagem e que envolveu uma comunidade multidisciplinar de docentes da 

Universidade do Minho na indagação crítica das suas práticas pedagógicas (Vieira, 2009a/b; Vieira, 

Silva & Almeida, 2010). Os docentes assumiram o papel de professores-investigadores e 

desenvolveram, avaliaram e disseminaram experiências de inovação pedagógica realizadas em 

contextos de ensino diversificados. A este movimento esteve associada a realização de estudos sobre 

a cultura institucional: conceções de pedagogia, natureza da inovação, representações da vida 

académica. 

Evidenciaremos aspectos principais da trama da ação desenvolvida e do modo como ela se 

(des)articulou com a gramática institucional, procurando extrair algumas lições da experiência vivida. 

Não se tratando de uma fábula, a história que contamos apresenta alguns traços quase inverosímeis e 

produziu, tal como as fábulas, sabedoria moral: neste caso, acerca da pedagogia como atividade com 

propósitos éticos e políticos, e como espaço coletivo de investigação e de transformação, mas 

também acerca do modo como as regras dominantes podem instaurar clivagens entre o que se 

pretende e o que se consegue fazer, obrigando a uma resistência estratégica (ética e política) face ao 

que rouba sentido ao trabalho pedagógico. 
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Introdução 

A transformação da pedagogia na universidade pode seguir diversos caminhos, uns mais 

superficiais e com impacto reduzido na gramática das instituições, usualmente baseados na 

renovação ad hoc de métodos de ensino, outros mais profundos, essencialmente assentes na 

articulação entre pedagogia, investigação e desenvolvimento profissional, neste caso 

configurando novos modos de trabalho pedagógico e de trabalho investigativo, em 

contracorrente face a culturas onde a pedagogia, o desenvolvimento profissional e a 

investigação ocupam lugares distintos, e onde a investigação pedagógica é escassa, dispersa e 

pouco valorizada (v. Brew, 2010; Shulman, 2004a; Vieira, 2010). 

Neste texto narra-se a história de um movimento de transformação da pedagogia que se inscreve 

na segunda abordagem e que envolveu uma comunidade multidisciplinar de docentes da 

Universidade do Minho na indagação crítica das suas práticas pedagógicas (Vieira, 2009a/b/c; 

Vieira, Silva & Almeida, 2010). Os docentes assumiram o papel de professores-investigadores e 

desenvolveram, avaliaram e disseminaram experiências de inovação pedagógica realizadas em 

contextos de ensino diversificados. Este movimento, constituído por quarto projectos 

sequenciais que vieram a ser designados pela sigla TPU – Transformar a Pedagogia na 

Universidade – incluiu também a realização de estudos de sondagem sobre a cultura 

institucional, integrando dessa forma a investigação no ensino e a investigação sobre o ensino, 

embora a primeira tenha ocupado um lugar central. 

Evidenciaremos aspectos principais da trama da ação desenvolvida e do modo como ela se 

(des)articulou com a gramática institucional, procurando extrair algumas lições da experiência 

vivida. Não se tratando de uma fábula, a história que contamos apresenta alguns traços quase 

inverosímeis e produziu, tal como as fábulas, sabedoria moral: neste caso, acerca da pedagogia 

como atividade com propósitos éticos e políticos, e como espaço coletivo de investigação e de 

transformação, mas também acerca do modo como as regras dominantes podem instaurar 

clivagens entre o que se pretende e o que se consegue fazer, obrigando a uma resistência 

estratégica (ética e política) face ao que rouba sentido ao trabalho pedagógico. 

 

1. Mudar em profundidade 

Uma abordagem profunda à mudança pedagógica implica um movimento de indagação da 

pedagogia  que corresponde em larga medida ao que na literatura anglo-saxónica se tem 

designado como “scholarship of teaching and learning” (v. Boyer, 1990; Shulman 2004a). Esse 

movimento assume a necessidade de integrar as actividades de ensino, investigação e 

desenvolvimento profissional do professor e aposta num investimento na docência como 

imperativo moral e político no quadro da promoção de uma educação de orientação democrática 



365 
 

e emancipatória (Barnett, 1997; Barnett & Coate, 2005). Ao supôr a reconfiguração da 

profissionalidade docente e do estatuto do ensino, a indagação da pedagogia desenvolve-se em 

contracorrente face a lógicas estabelecidas e procura operar uma mudança cultural com impacto 

no modo de funcionamento das instituições. Por isso mesmo, enfrenta diversos obstáculos que 

afetam e ameaçam a sua legitimação e sustentabilidade. Vejamos, como exemplo, a história dos 

projetos TPU (Transformar a Pedagogia na Universidade), desenvolvidos na Universidade do 

Minho por equipas multidisciplinares entre 2000 e 2009, nos quais a investigação foi colocada 

ao serviço do ensino e do desenvolvimento profissional. Trata-se de uma longa história, da qual 

selecionámos alguns aspectos significativos da trama de ação desenvolvida.  

 

2. Um movimento de transformação da pedagogia 

2.1 O início 

Em 2000, quase não se falava em pedagogia universitária no nosso país, e muito menos ela era 

objeto de investigação. A nossa universidade não era exceção, mas a oportunidade de mudar 

esse estado de coisas surgiu com um desafio lançado pela direção do Centro de Investigação em 

Educação (CIEd) do Instituto de Educação através da abertura de um concurso interno para 

projectos sobre pedagogia universitária. Houve um conjunto de sete docentes de diferentes 

departamentos que agarrou o desafio e apresentou o único projeto a concurso: Conceções de 

pedagogia universitária – Um estudo na Universidade do Minho (Vieira et al., 2002). Este 

projeto, com a duração de um ano, implicou a criação de um referencial éticoconcetual para a 

ação pedagógica através da definição de um conjunto de oito princípios pedagógicos com 

potencial transformador: Intencionalidade, Transparência, Coerência, Relevância, 

Reflexividade, Democraticidade, Autodireção e Criatividade/ Inovação. Com base nestes 

princípios, foi elaborado um questionário para docentes e estudantes da instituição, o qual 

incidia em conceções da pedagogia idealizada vs. vivenciada e em potenciais constrangimentos 

da ação pedagógica. A sondagem realizada permitiu perceber a existência de duas gramáticas 

pedagógicas: uma que traduzia a experiência dos sujeitos e sinalizava práticas institucionais 

dominantes, e outra que, distanciando-se da primeira, revelava aspirações a uma pedagogia mais 

emancipatória, em consonância com os princípios pedagógicos definidos. O estudo permitiu, 

ainda, identificar constrangimentos à aproximação entre essas duas gramáticas, entre os quais 

assumiam destaque os de natureza institucional, como a falta de incentivos à inovação e a falta 

de reconhecimento do valor do ensino na universidade.  

Com este estudo, concluíamos o primeiro de vários passos entretanto empreendidos no sentido 

de conhecer o “mapa ideológico” da instituição (Freire & Shor, 1986) e traçar planos de 

intervenção localmente relevantes, mas também subversivos face a uma cultura instituída onde 
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se adivinhavam desejos de mudança. Tomando a metáfora de Shulman (2004b), fomo-nos 

transformando em “descobridores de caminhos”, protagonizando ações que recusavam uma 

cultura de desvalorização sistemática da pedagogia e da profissionalidade docente e que 

reclamavam a necessidade de articular investigação, ensino e desenvolvimento profissional.  

 

2.2 A institucionalização  

Em meados de 2004, e após a realização dos dois primeiros projetos sobre pedagogia 

universitária (Vieira et al. 2002; Vieira et al. 2004), surgiu a oportunidade de formalizar, no 

Centro, uma linha de investigação sobre ensino superior – Ensino Superior: Imagens e Práticas. 

Essa linha, para além dos projetos TPU, integrava também projetos no âmbito da formação de 

professores e viria a integrar projetos relacionados com a avaliação da inovação, a identificação 

de necessidades formativas dos docentes e as suas representações da vida académica, entre 

outros. O Grupo de Investigação (GI) então constituído incluía, para além de investigadores de 

diferentes departamentos do Instituto de Educação, outros investigadores de outras escolas da 

universidade e professores dos ensinos básico e secundário, que tinham o estatuto de 

colaboradores e cujo número se foi expandindo ao longo do tempo.  

A missão e o objeto de investigação do GI foram definidos da seguinte forma2: 

 

“A missão do GI é valorizar, apoiar e promover a investigação do ensino superior, 

favorecendo a constituição de uma comunidade multidisciplinar para o estudo das suas 

problemáticas, com recurso a quadros conceptuais e metodológicos diversos.  

Destacam-se dois objectos principais de estudo – imagens e práticas –, procurando 

indagar e compreender o sentido ideológico de ambos e também os seus modos de 

(des)articulação. O objecto “imagens” inclui todas as formas de representação 

individual e colectiva acerca de dimensões do ensino superior, construídas com base 

em (e reveladoras de) teorias, interesses, percepções, convicções, crenças, valores, 

sentimentos e atitudes dos sujeitos. O objecto “práticas” integra todas as formas de 

acção individual e colectiva que corporizam essas mesmas dimensões, sobretudo as 

acções de natureza pedagógica/ formativa, construídas em estreita relação com as 

imagens dos sujeitos (reproduzindo-as ou transformando-as), mas também com as 

forças históricas e estruturais em presença nos contextos de intervenção (perpetuando-

as ou subvertendo-as).” 

 

                                                      
2 Neste como noutros casos onde se recorre a fontes anteriores a 2012, optou-se por manter a grafia 
original e não aplicar o acordo ortográfico. 
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Quanto às finalidades do GI, eram: 

 

Interrogar e transformar formas de trabalho académico dominantes: disciplinarização 

do conhecimento e da investigação; divórcio entre ensino, investigação e 

desenvolvimento profissional; divórcio entre universidade e contextos profissionais. 

Desenvolver o conhecimento dos contextos institucionais, a investigação pedagógica, a 

constituição de comunidades de prática e a relação universidade-contextos de trabalho.  

Valorizar, promover e apoiar a investigação multidisciplinar do ensino superior. 

Produzir e disseminar conhecimento sobre imagens e práticas do ensino superior. 

 

No âmbito da indagação da pedagogia, viríamos a realizar um segundo estudo de sondagem, 

também na Universidade do Minho, sobre a natureza das práticas de inovação em curso numa 

fase inicial da implantação da reforma de Bolonha (Alves, Vieira & van-Hattum, 2005), que 

mostrava que a inovação era uma realidade emergente e fragmentada, essencialmente 

individual, disciplinar, pouco apoiada e raramente disseminada. Paralelamente aos projetos 

TPU, um estudo mais recente incidente em representações dos professores sobre a sua vida 

académica viria a confirmar que o ensino ocupa um lugar secundário na gramática institucional 

dominante tal como ela é percebida pelos docentes, em contraponto com as suas aspirações e 

visões ideais (Vieira et al., 2012). 

Simultaneamente a estes estudos de natureza descritiva, encetámos a partir de 2002 uma viagem 

de exploração das nossas próprias práticas, assumindo o papel de professores-investigadores e 

alargando a equipa a muitos outros docentes de diversas áreas disciplinares da nossa instituição, 

que a nós se foram juntado ao longo do tempo numa comunidade de prática, onde a colaboração 

e o diálogo interdisciplinar foram ganhando força. A par do desenho, desenvolvimento, 

avaliação, divulgação e publicação de experiências realizadas em sala de aula, realizámos 

seminários de reflexão pedagógica no seio da equipa e desenvolvemos diversas formas de 

trabalho colegial, com destaque para a colaboração e a observação interpares, a partilha de 

experiências e a preparação de apresentações e publicações conjuntas (v., por exemplo, as 

narrativas profissionais publicadas em 2005 num número temático sobre pedagogia universitária 

da revista Currículo Sem Fronteiras3 – vol. 5, nº 1– e na coletânea organizada por Vieira, 

2009c). Também organizámos seminários e congressos sobre o ensino superior, relativamente 

escassos no nosso país, que permitiram o intercâmbio de perspetivas e experiências com colegas 

de outras instituições nacionais e estrangeiras. 

                                                      
3 http://www.curriculo semfronteiras.org 
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Com a criação do GI em 2004, estava lançada a primeira pedra para a institucionalização da 

investigação do ensino superior no Instituto de Educação, o que era uma conquista importante 

num cenário local e nacional em que o ensino superior era ainda muito pouco investigado, 

sobretudo no respeitante às questões pedagógicas. Não se tratava, porém, de uma pedra 

solidamente assente no chão. Era antes uma pedra lançada contra a corrente de um rio de águas 

tumultuosas. 

 

2.3 Navegando em contracorrente 

No nosso contexto, a indagação da pedagogia implicava contrariar circunstâncias culturais que 

constituíam adversidades a enfrentar, denunciar e, na medida do possível, superar. Essas 

circunstâncias ameaçavam não só a legitimidade e a sustentabilidade dos projetos TPU, mas 

também do própio GI, na medida em que este se afastava de lógicas dominantes. De entre elas 

destacaríamos o divórcio entre investigação, ensino e desenvolvimento profissional (cf. 

Teichler, 2000), o primado da investigação disciplinar e a territorialização das áreas de 

conhecimento e de investigação (Poole, 2009), o predomínio de uma cultura de isolamento e 

individualismo profissional fomentada por uma lógica de competição e uma forte 

hierarquização das relações de poder, e ainda o crescimento de políticas e práticas de avaliação 

da qualidade como “contabilidade” (Readings, 2003), centradas na produção de artigos, na 

internacionalização e na capatação de fundos, desvalorizando a relevância local da investigação 

e relegando para plano secundário qualquer associação da investigação ao ensino e ao 

desenvolvimento profissional, tradicionalmente vistos como atividades menores no meio 

académico. O trabalho por nós desenvolvido, embora relevante e com resultados visíveis, não se 

articulava facilmente com as gramáticas dominantes, as quais tendiam a estrangular a 

visibilidade e o reconhecimento desse trabalho, cuja sustentabilidade se foi tornando cada vez 

mais difícil. 

O valor de movimentos que visam uma transformação profunda da pedagogia na universidade 

não pode ser apreciado independentemente das circunstâncias específicas em que esses 

movimentos ocorrem. Essa apreciação terá de se centrar na sua relevância situacional, tendo em 

conta, pelo menos, quatro factores contextuais (v. Vieira, 2009 a/b): 

 

Cultura(s) dominante(s) da academia – valor como subversão/inovação cultural 

História profissional do professor – valor como transformação profissional do professor 

Avanço da profissão – valor como contributo (teórico e prático) para a melhoria da 

profissão 
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Aceitação pelos pares – valor como reconhecimento institucional 

 

Assim, o valor da indagação da pedagogia variará conforme ocorra em contextos adversos ou 

favoráveis ao seu desenvolvimento, como se sugere no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Relevância situacional da indagação da pedagogia 

 Contextos Adversos Contextos Favoráveis 

Subversão/ Inovação Cultural Sim Não 

Transformação Profissional Sim Sobretudo para Iniciantes 

Avanço da Profissão  Dificilmente Sim 

Reconhecimento Institucional Dificilmente Sim 

 

Considerando que nos encontramos num contexto bastante adverso, o nosso trabalho situar-se-á 

tendencialmente na primeira coluna, ou seja, os seus maiores ganhos reportam-se à subversão/ 

inovação cultural e à transformação profissional dos professores, sendo que os seus contributos 

para o avanço na profissão, assim como a sua aceitação pelos pares, se tornam mais difíceis de 

conseguir. Significa isso que este trabalho é inútil ou que implica que nos tornemos 

“descobridores de caminhos sem sucesso” (cf. Shulman, 2004a)? Talvez sim por referência aos 

padrões convencionais do que significa ter sucesso na academia, mas certamente que não se 

valorizarmos a exploração de gramáticas pedagógicas que melhor respondam às aspirações 

profissionais de muitos de nós e ao imperativo ético e político de lutar por uma educação de 

qualidade nas universidades. Em todo o caso, a sobrevivência deste tipo de trabalho em 

contextos adversos é seguramente difícil. No nosso caso, acabou mesmo por se tornar 

impossível nos moldes em que se desenvolvia. 

 

2.4 A extinção 

O GI em que os projectos TPU se integraram foi extinto em meados de 2011. Na sequência de 

uma visita do Conselho de Acompanhamento do Centro4, durante a qual os seus membros 

reuniram com a direção do Centro e os coordenadores dos GI, os quais fizeram uma 

                                                      
4 Conselho constituído em 2010 pela Comissão Diretiva do Centro e composto por um grupo de 
especialistas da Educação, nacionais e estrangeiros. 
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apresentação sumária do trabalho desenvolvido, o referido Conselho produziu o seguinte 

parecer sobre este GI5: 

 

“The research group Higher Education: Images and Practices should be seen as a 

professional development group, not a research group, and its members should be 

invited to apply to join other research groups.” (Excerto das Recomendações do 

Conselho de Acompanhamento, 25 de março de 2011) 

 

A ameaça da extinção pairava no ar há muito tempo, motivada pelas circunstâncias culturais 

acima referidas e por fatores internos de funcionamento do Centro, e agravada pelo pânico 

instalado face à última avaliação externa da FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia)6, 

realizada em 2007, na qual o Centro baixara a sua classificação de Muito Bom para Bom, o que 

foi conduzindo a medidas cada vez mais penalizadoras de tudo o que parecesse contrariar as 

lógicas dessa avaliação. Em 2007, a FCT recomendara a fusão de vários Grupos, mas essa 

recomendação não havia sido aceite pelos coordenadores dos GI, que alegavam razões 

principalmente relacionadas com a preservação da sua identidade. No nosso caso, contudo, a 

consciência crescente das forças internas e externas de estrangulamento do nosso trabalho 

haviam-nos levado a propor a nossa integração num outro GI do qual faziam parte alguns dos 

membros da equipa, mas essa proposta, efetuada em 2010 e repetida no início de 2011, não 

havia sido consensual nesse GI.  

Importa salientar que, apesar das adversidades, o nível de produtividade do GI não era 

problemático no momento em foi extinto, nem esse argumento foi usado para a sua extinção. 

Segundo os cálculos apresentados pela direcção do Centro no início de 2011, no ano de 2010 o 

seu rácio de produção foi de 8 produtos por investigador efetivo, variando os rácios dos oito GI 

entre 3 e 15 e estando este GI posicionado em quarto lugar. Quando às publicações dos 

membros efetivos do Grupo e considerando o período de 2007 a 2010, ainda segundo cálculos 

apresentados pela direcção do Centro, o GI tinha apresentado cerca de 120 publicações, das 

quais 9 artigos em revistas nacionais e 17 artigos em revistas internacionais, 5 livros no país e 2 

livros no estrangeiro, e 18 capítulos de livro no estrangeiro.   

                                                      
5 O documento produzido pelo Conselho de Acompanhamento, com a extensão de uma página, 
apresentava um conjunto de nove recomendações, relativas ao Centro e aos GI. Para além da 
recomendação de extinção deste GI foi também recomendada a extinção de um outro GI por ter “pouco 
potencial enquanto grupo de investigação”.  
6 Entidade governamental diretamente responsável pela avaliação e financiamento dos Centros de 
Investigação. 
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Sem entrarmos aqui em pormenores sobre as condições de produção do parecer do Conselho de 

Acompanhamento, acerca do qual não foi dada qualquer explicação adicional apesar de ter sido 

solicitada, salientaremos apenas um facto que parece inverosímil, mas que é verdadeiro:  

 

Num Instituto de Educação… num Centro de Investigação em Educação que, perante a 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, representa uma Unidade de Investigação & 

Desenvolvimento… e ainda num Conselho de Acompanhamento composto por 

especialistas nacionais e estrangeiros de Educação… não se reconheceu legitimidade a 

um trabalho que procurava aliar investigação, ensino e desenvolvimento profissional, 

estreitar a relação da academia com os contextos profissionais na construção de 

conhecimento educacional, contribuir para um maior diálogo interdisciplinar, e 

construir conhecimento crítico sobre o ensino superior em geral e sobre a pedagogia 

em particular. E o que é talvez ainda pior, não se reconheceu que os problemas de 

sustentabilidade inerentes a esse trabalho e assumidos pela equipa radicavam 

essencialmente num desencontro de culturas de trabalho, silenciando-se o que era 

fundamental discutir e legitimando-se um parecer sem fundamento que, em última 

instância, traduzia o poder discricionário do avaliador sobre o avaliado, reduzindo-o à 

impotência. 

 

Fomos reduzidos à impotência face à decisão tomada com base no parecer produzido, mas não 

ao silêncio. Este texto é um dos sinais de que assim é, tal como as declarações que na altura 

foram lidas e deixadas em ata nos órgãos de gestão em que esta situação foi discutida. O 

seguinte excerto, retirado de uma dessas declarações, subscrita por elementos efetivos do GI, 

resume a essência do nosso protesto: 

 

“(…) haverá razões para considerar que o trabalho do GI, sendo válido do ponto de 

vista das suas finalidades e das lógicas que presidiram à sua constituição e 

desenvolvimento, encontra obstáculos à sua sustentabilidade. O que não podemos 

aceitar é que a sua extinção seja feita na base de um parecer infundado. Se há factores 

que dificultam a sua existência no CIEd, tenhamos a decência de os reconhecer e de 

conferir maior justiça e dignidade a todo este processo. E tenhamos, ainda, a 

honestidade de admitir que o processo tem sido mal conduzido, nomeadamente no que 

diz respeito à Direcção do CIEd, que se limitou a aceitar um parecer conveniente em 

tempos de crise no Centro, sem questionar a sua validade nem discutir as razões e as 

implicações da decisão tomada.” (Declaração para a ata da reunião da Comissão 

Científica do CIEd, 25 de maio de 2011) 
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2.5 O que se ganhou e perdeu 

Ainda é cedo para percebermos bem a extensão dos danos, individuais e coletivos, produzidos 

com a extinção do GI, mas no que diz respeito à indagação da pedagogia através dos projetos 

TPU, podemos dizer que se perdeu a oportunidade de continuar a desenvolver, de forma 

organizada e sistemática, um trabalho que, na perspetiva dos participantes do último projeto, 

recolhida em 2009 através de um questionário, apresentava diversas potencialidades, algumas 

delas bastante inverosímeis num contexto como o nosso, mas que foi possível vivenciar nestes 

projetos (Vieira, Silva & Almeida, 2009: 33): 

 

� Criação de comunidades de prática/ grupos de investigação-formação-acção 

� Reflexão e conhecimento sobre diferentes práticas 

� Reflexão profissional associada à inovação 

� Aprofundamento da investigação pedagógica 

� Produção de conhecimento conducente à mudança 

� Inovação e melhoria das práticas de ensino e de aprendizagem 

� Coerência progressiva das práticas de cada um, sem coarctar a pluralidade metodológica 

� Mudança de paradigma: de uma pedagogia transmissiva para uma pedagogia 

participativa 

� Partilha de experiências, difusão e valorização de boas práticas 

� Continuidade na inovação do ensino na universidade 

� Valorização institucional da pedagogia, da investigação pedagógica e da formação 

profissional 

� Promoção de uma cultura de investigação pedagógica multidisciplinar, com impacto 

alargado na instituição 

� Promoção de uma cultura colaborativa, do diálogo inter-escolas e da coesão 

institucional 

� Empenho colectivo na inovação sustentada na investigação 

� Reconstrução da profissionalidade docente 

� Enriquecimento pessoal e colectivo 

� Transformação da universidade numa comunidade de aprendizagem que questiona e dá 

sentido às práticas, tem em conta as aspirações e as necessidades das pessoas e 

aprofunda relações de intercâmbio com o meio 

� Assunção da universidade como um espaço de inclusão e como uma referência política 

e social 
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Vejamos apenas dois testemunhos retirados desse questionário, relativos aos contributos da 

indagação da pedagogia na reconfiguração das gramáticas institucionais dominantes (Vieira, 

Silva & Almeida, 2009: 27/34): 

 

“Os contributos foram imensos. Hoje não tenho ‘receitas feitas’ sobre o que é ser 

professor e sobre a melhor forma de ensinar, estou muito mais desperta para as 

subtilezas pedagógicas, questiono-me e requestiono-me muito mais vezes sobre o que 

sou e o que faço enquanto professora, não me satisfaço com qualquer metodologia 

pedagógica, procuro inovar, ouvir outros actores envolvidos e dialogar sobre o que 

faço, na busca de outros ângulos sobre o mesmo objecto. A inexperiência pedagógica 

inicial conduzia-me a uma postura de ensino tradicional, formal e transmissivo, mas a 

participação neste projecto rompeu com estes pressupostos e abriu horizontes a uma 

pedagogia participada e descentralizada. A relação que estabeleço agora com os 

alunos é diferente, uma relação de maior confiança, em que procuro não ser uma 

figura detentora de poder/ autoridade.” (participante do projeto TPU 2007-2009) 

 

“Em meu entender, o impacto imediato que pode resultar do desenvolvimento de 

projectos deste teor na universidade é a criação de pequenos grupos de investigação-

formação-acção. A expansão desse tipo de projectos poderia contribuir para que a 

universidade se fosse progressivamente transformando numa verdadeira ‘comunidade 

de aprendizagem’, capaz de questionar e dar sentido às práticas que aí se desenvolvem, 

de ter em conta as aspirações e as necessidades das pessoas que nela trabalham e de 

aprofundar as relações de intercâmbio com o meio. Numa perspectiva crítica e criativa, 

assumir-se como um espaço de inclusão e como uma referência política e social.” 

(participante do projeto TPU 2007-2009) 

 

Atentando na natureza das experiências pedagógicas desenvolvidas e narradas ao longo dos 

anos, e embora elas variem quanto ao seu âmbito, natureza e profundidade, podemos dizer que, 

no seu conjunto, se enquadram numa orientação transformadora da educação, o que constituiu 

um ganho central deste trabalho. O seu potencial transformador pode ser avaliado em função 

dos parâmetros propostos no Quadro 2, que representa um referencial possível para a construção 

e análise de experiências pedagógicas. 
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Quadro 2 - Potencial transformador das experiências pedagógicas (EP) 

DIMENSÕES DE ANÁLISE 

 

Orientação crítica/ 

emancipatória da 

EP 

(vs. técnica/ 

instrumental) 

a. Problematização do contexto 

   - a.1 aula/UC/curso 

   - a.2 cultura pedagógica/ institucional 

   - a.3 ensino superior/ pedagogia universitária 

b. Problematização do enfoque/ tema 

c. Problematização dos processos 

d. Problematização dos resultados/ impacto  

e. Problematização do “eu” profissional 

 

 

 

Âmbito dos 

processos 

formativos 

a. Competências disciplinares  

(conhecimentos, capacidades, atitudes e valores específicos da disciplina) 

b. Competências transdisciplinares  

(conhecimentos, capacidades, atitudes e valores transferíveis – estratégias 

de aprendizagem, criticidade, tolerância da incerteza…) 

c. Competências socioprofissionais  

(conhecimentos, capacidades, atitudes e valores diretamente relevantes à 

profissão e desenvolvidas em articulação com o contexto profissional) 

 

“Voz” dos 

estudantes nos 

processos 

formativos 

a. Informantes  

b. Co-construtores de conhecimento  

c. Co-decisores 

d. Co-investigadores 

 

 

 

a. Focada na “voz” do professor  

(observação, registos reflexivos, análise de trabalhos…)  



375 
 

Análise/ avaliação 

da ação 

pedagógica 

(“voz”) 

b. Focada na “voz” do estudante  

(inquérito, registos reflexivos, auto-avaliação…) 

   - b.1 apresentação de dados 

   - b.2 apresentação de testemunhos 

   - b.3 estudante como co-autor da narrativa da EP 

 

Significado / 

impacto da EP  

a. Interpretação de processos de ensino  

b. Interpretação de processos da aprendizagem 

c. Teorização da ação pedagógica 

 

3. Moral da história 

A transformação da pedagogia através da sua indagação é um caminho desejável e possível, 

representando uma estratégia de interrogação da cultura dominante e de abertura de espaços de 

possibilidade. Mas é também um caminho atribulado em contextos adversos, onde diversas 

circunstâncias afetam o seu desenvolvimento, impacto e sustentabilidade. Assim, ser 

“descobridor de caminhos” representa uma escolha com riscos. A advertência de Paulo Freire 

acerca dos riscos de uma educação libertadora, algumas vezes invocada nas nossas publicações 

sobre os projetos TPU, aplica-se também aqui e funcionou como uma espécie de profecia: 

“Nadar contra a corrente significa correr riscos e assumir riscos. Significa, também, esperar 

constantemente por uma punição. Sempre digo que os que nadam contra a corrente são os 

primeiros a ser punidos pela corrente e não podem esperar ganhar de presente fins de semana 

em praias tropicais!” (Freire & Shor, 1986, s/p). Cada vez mais conscientes dos riscos à medida 

que avançávamos, talvez tenhamos persistido porque, como afirmámos noutro lugar (Vieira, 

Silva & Almeida, 2009: 35), o que nos interessava não era “ganhar de presente fins de semana 

em praias tropicais”, mas antes ganhar de presente a satisfação profissional de aprender a 

ensinar e ensinar a aprender, com os nossos alunos e os nossos colegas, lutando por uma 

aproximação aos ideais que defendemos, desocultando e enfrentando os dilemas e 

constrangimentos que nos paralisam, expandindo e testando os limites da nossa ação, e 

assumindo o risco como condição para sonhar e manter vivos os ideais (Shor & Freire, 2003).  

A extinção do GI fechou um ciclo no nosso trabalho. Mas não é o fim da história. Este texto é 

apenas um dos muitos sinais de que a história continua, ainda que de outros modos, porque o 

trabalho desenvolvido abriu portas que não se podem fechar. Há que continuar a reforçar 

movimentos de resistência estratégica (ética e política) face ao que rouba sentido ao trabalho 
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pedagógico, sobretudo quando as regras dominantes instauram clivagens entre o que se pretende 

e o que se consegue fazer. Talvez uma das maiores lições desta história seja que ser bom 

professor não é apenas um dever mas também um direito pelo qual somos por vezes obrigados a 

lutar. A indagação da pedagogia representa uma das formas de luta cujo impacto se estende 

muito para além da sala de aula. Ela representa, sobretudo, uma forma ativa de resistência a um 

regime académico que não confere um estatuto digno à pedagogia e à investigação pedagógica, 

nem confere aos professores o poder de se tornarem pedagogos críticos, como se a relevância 

das universidades não residisse parcialmente, ou mesmo principalmente, na sua capacidade para 

educar. 
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3.1.2. 

Título: 

A pesquisa como princípio norteador da formação de profissionais na universidade: 

desafios e possibilidades 

Autor/a (es/as):  

Soares, Sandra Regina [Universidade do Estado da Bahia, Brasil] 

Resumo: 

 A universidade na contemporaneidade está convocada a formar cidadãos e profissionais críticos, 

reflexivos, autônomos, comprometidos com a aplicação do conhecimento para a melhoria da 

qualidade de vida de toda a sociedade. Tais atributos não se aprendem pelo acesso às teorias, mas 

mediante uma vivencia formativa que articule dialeticamente a pessoa do estudante, a teoria e a 

prática. Assim, compete aos professores inovar o ensino adotando práticas educativas que 

possibilitem ao estudante um papel ativo na construção do conhecimento, a experiência de 

questionamento e resolução de problemas do seu campo profissional. A pesquisa como princípio 

formativo oportuniza aos estudantes aprender a lidar com a incerteza, desconstruir crenças e 

estereótipos naturalizados ampliando sua visão acerca da realidade estudada, visão de si e do seu 

processo formativo. 

O presente texto apresenta reflexões de experiências desenvolvidas, pela autora, em curso de 

graduação em Pedagogia de uma universidade pública na Bahia-Brasil. As experiências analisadas 

envolveram, dentre outras ações, problematização da realidade e definição dos objetivos e questões 

de pesquisa; construção coletiva do instrumento de coleta dos dados; trabalho de campo, em duplas 

ou trios, em escolas públicas; construção de relatório analítico (Almeida, Soares e Beraldo, 2010). 
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A análise das experiências evidencia, dentre outros aspectos, que: assumir a pesquisa como princípio 

norteador da formação profissional implica trabalhar sistematicamente elementos cognitivos e 

afetivos/relacionais; trata-se de um processo de mudança de atitudes dos atores envolvidos, um 

processo de aprender a aprender e de aprender a ser pessoa e professor; a 

problematização/questionamento de suas próprias ideias, das relações no grupo, da prática, das 

teorias e do professor deve ser o fio condutor das aulas; projetos de pesquisa interdisciplinares 

oportunizam aprendizagens mais amplas, daí a necessidade de sensibilizar outros docentes e de 

conseguir criar espaços e tempos para encontros de planejamento, apesar do contexto institucional 

não valorizar o trabalho coletivo.  

 

Considerações iniciais  

A formação de profissionais é a missão da universidade de maior impacto social, seja pelo 

contingente de pessoas que abarca, seja pelo efeito multiplicador da ação de seus egressos, se 

bem formados, no enfrentamento dos problemas da sociedade relacionados às respectivas áreas 

profissionais. Nesse sentido, a universidade está desafiada a formar cidadãos e profissionais 

autônomos, comprometidos com a aplicação do conhecimento em prol da melhoria da qualidade 

de vida de toda a sociedade na qual está inserida, e não tecnocratas, autômatos replicadores de 

fórmulas sofisticadas.   

Tal missão tem se tornado cada vez mais complexa no cenário da democratização do acesso à 

universidade, de jovens oriundos de segmentos sociais diversificados e de categorias antes 

excluídas (mulheres, trabalhadores rurais, minorias étnicas). Esses estudantes, diante da 

precarização da escola pública, via de regra, ingressam com muitas fragilidades, no que 

concerne a competências necessárias para os estudos superiores como de leitura e interpretação 

de textos, de produção autônoma do pensamento reflexivo e das ferramentas necessárias para as 

aprendizagens complexas, além de pouca maturidade emocional, própria da condição de recém-

-saídos da adolescência. Tal perfil de estudante exige do professor, muito mais do que o 

domínio do conhecimento específico e o dom da oratória, exige o entendimento de seus códigos 

culturais e seus potenciais de desenvolvimento como pessoas e futuros profissionais, o 

estabelecimento de relações mais próximas e afetivas e a alteração dos métodos de ensino 

vigentes.  

A complexidade crescente da missão de formação de profissionais se explica, ainda, pelo 

impacto da revolução dos meios de comunicação e informação que, ao democratizar o acesso 

aos conhecimentos de forma ágil e dinâmica, põem em cheque o papel de porta-voz 

inquestionável do saber assumido historicamente pelo professor universitário por meio dos 

métodos tradicionais de ensino. Essas transformações convocam o professor a assumir um papel 
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de mediador entre a compreensão cultural dos estudantes e as informações disponíveis com os 

valores subjacentes, que se projetam no mercado virtual. O que pressupõe o entendimento da 

“geração virtual”, a compreensão acerca de como o mundo da informação interfere no 

desenvolvimento do pensamento dos jovens, os benefícios e riscos das novas tecnologias da 

comunicação e informação para os processos formativos, tendo em vista o desenvolvimento do 

pensamento complexo, crítico e autônomo, de si próprios e dos estudantes. 

Enfrentar tais desafios de forma protagonista pressupõe, por parte dos professores 

universitários, como afirmado anteriormente, a busca da inovação no ensino, em outros termos, 

a adoção de práticas educativas que possibilitem ao estudante: um papel ativo na construção do 

seu conhecimento; a resolução de problemas do contexto da prática profissional; a reflexão 

sobre a própria prática; o questionamento às teorias; o cotejamento entre as teorias e os dados de 

realidade resultantes de pesquisas desenvolvidas no contexto formativo.  

O ensino com pesquisa, em diversos países, vem se configurando nos debates como uma 

proposta de prática educativa inovadora capaz de desenvolver atitudes fundamentais para o 

profissional de que a sociedade na contemporaneidade necessita. Entretanto, a despeito da 

ampliação do debate, o ensino com pesquisa não é um conceito unívoco. Existem diversos 

entendimentos, muitos deles conflitantes. Estudos recentes (Hughes, 2008; Nova, 2011; Soares 

et al., 2011) apontam que muitos professores universitários afirmam adotar ensino com pesquisa 

na graduação porque utilizam, em suas aulas expositivas, resultados de pesquisas, suas ou de 

outrem, visando contextualizar e atualizar a abordagem dos conteúdos programáticos das 

disciplinas, o que parece ser uma concepção restrita e intelectualista de ensino com a aludida 

prática, pois os estudantes continuam receptores passivos de conhecimento na sala de aula. O 

ensino com pesquisa na graduação também é concebido como associado à iniciação científica, 

de um número reduzido, de estudantes de graduação bolsistas que participam da experiência de 

pesquisa, mas a pesquisa dos professores. Esse tipo de ensino aparece, também, como atribuição 

específica das disciplinas de metodologia de pesquisa que integram os currículos dos cursos, em 

geral numa perspectiva prescritiva, intelectualista, que “ensina” a fazer, mas não oportuniza a 

experiência de fazer pesquisa. 

Esses dados indicam que a relação entre ensino e pesquisa tem sido objeto de discurso mais do 

que de uma ação efetiva dos professores na universidade, a despeito do propalado princípio da 

indissociabilidade entre ensino e pesquisa, definidor da identidade da instituição universitária, 

configurando-se muito mais como um mito do que como uma vivência concreta dos estudantes 

na sua formação profissional (Hughes, 2008). Todavia, Esteves (2002), em estudo realizado em 

duas universidades portuguesas, aponta que essa prática vem crescendo e sendo avaliada 

positivamente pela maioria dos estudantes consultados. No Brasil, apesar da ampliação do 

debate e das pesquisas sobre o tema, existem poucos registros de relatos analíticos de 
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experiências concretas na universidade (Almeida et al., 2010). O presente texto, que analisa 

alguns aspectos de práticas educativas tendo como eixo a pesquisa, desenvolvidas ao longo de 

três anos pela sua autora, no contexto da graduação em curso de licenciatura em Pedagogia, visa 

contribuir para preencher esse vazio.  

A opção por esse caminho, em outros termos, pelo ensino com pesquisa (Paoli, 1988), pesquisa 

como princípio educativo (Demo, 2011), investigação como docência (Rincón, 2003), 

investigação como método pedagógico (Oviedo 2003), expressa a busca de alternativas face a 

inquietações de naturezas distintas e complementares no contexto da educação universitária. A 

primeira, de natureza político-crítica, emerge diante da percepção estática, fragmentada e 

monolítica da realidade, frequentemente, difundida na sala de aula da universidade que concorre 

para a adoção de posturas acríticas, submissas e de impotência diante do contexto social e 

profissional. Percepção que pode ser confrontada mediante o engajamento dos estudantes num 

contexto educativo que permita o acesso e a análise da realidade numa perspectiva 

multidisciplinar e de totalidade, tendo em conta as contradições e tensões inerentes. Mediante a 

participação em um contexto educativo que rompa com posturas docentes autoritárias 

possibilitando aos estudantes desenvolverem-se com liberdade para que sejam capazes de, a 

partir da própria experiência, valorizar a liberdade e os direitos dos outros e desenvolver o 

compromisso com a superação de problemas de forma aberta à mudança.  

A segunda inquietação, epistemológica-científica, se insurge contra a visão de conhecimento 

como produto pronto e acabado, dogmatizado, descontextualizado e sem história, resultante de 

pesquisas produzidas por especialistas-cientistas. Visão que desafia uma mediação docente que 

privilegie o questionamento, a crítica e a possibilidade de ressignificação da teoria pelos 

estudantes, que os estimule, na prática, a se constituírem como sujeitos cognoscentes, 

problematizadores, criativos e críticos, capazes de transformar a realidade externa, e a si 

próprios, num movimento dialógico, e em interação com o contexto e com seus pares. 

A terceira inquietação, de caráter didático-pedagógico, evidencia-se diante da concepção e 

prática de ensino transmissivo, enciclopédico, verbalista, e de aprendizagem memorística que 

embotam a criatividade, a crítica e a possibilidade de desenvolvimento da autonomia dos 

estudantes. Enfrentá-la pressupõe um processo de ensino-aprendizagem no qual professor e 

estudantes se situem, simultaneamente, como ensinantes e aprendizes e constituam uma 

comunidade de investigadores, sujeitos e objetos de sua própria transformação, a partir do 

contato direto com problemas do contexto real da prática profissional e da busca de soluções 

autorais, adequadas e fundamentadas nas teorias, que ressignificadas ganham sentido.  
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1. Pesquisa como eixo da formação inicial de professores: pressupostos teóricos e 

metodológicos 

A pesquisa é um ato inerente ao ser humano, fundamental para sua evolução tanto sob o ângulo 

da filogênese quanto da ontogênese. Faz parte, portanto, do processo de compreender, atribuir 

significados, se apropriar da realidade circundante e descobrir formas de lidar com os desafios 

que o cercam.  

A ciência moderna positivista sistematiza e complexifica esse ato cultural humano, em 

contrapartida, concorre para a desqualificação de qualquer forma de produção de conhecimento 

que não se enquadre em seus princípios epistemológicos e regras metodológicas (Santos, 2005).  

Assim, a despeito das contribuições da pesquisa “científica” para a humanidade, ela apresenta-

se como instância ideológica que fundamenta a separação entre os que pensam e os que 

executam, entre os que decidem e os que devem se submeter passivamente. Entretanto, a crise 

que atravessa essa ciência e os questionamentos aos seus fundamentos epistemológicos e 

ideológicos abrem espaço para novas concepções de pesquisa que ressituam o papel do sujeito e 

transcendem o ponto de vista único, afirmando o sentido emancipatório e democrático do ato de 

pesquisar e da consciência crítica que ela pode engendrar. Pois, 

 

“Para não ser mero objeto de pressões alheias, é mister encarar a realidade com 

espírito crítico, tornando-a palco de possível construção social alternativa. Ai já não se 

trata de copiar a realidade, mas de reconstruí-la conforme os nossos interesses e 

esperanças. É preciso construir a necessidade de construir caminhos, não receitas que 

tendam a destruir o desafio da construção.” (Demo, 2011: 10). 

 

Pesquisar, então, se configura como um processo de construção do objeto, apoiando-se em 

premissas epistêmicas e em procedimentos metodológicos e técnicos, pertinentes à realidade do 

objeto em estudo. “Trata-se, na verdade, de sua reconstrução, graças à decomposição e à 

recomposição dos elementos que o integram, num processo simultâneo e alternado de operações 

de análise e síntese.” (Severino, 2009: 123). Configura-se ainda, no dizer de Perrenoud (1993), 

como trabalho aberto, criativo, de resultado incerto, mediante confronto de pontos de vista, 

resolução de conflitos sociocognitivos, movido pela vontade de compreender, de elucidar, de 

descobrir mecanismos ocultos, causas, interdependências. 

A pesquisa como eixo do processo formativo na universidade é aqui entendida como uma 

prática educativa centrada nos estudantes, na perspectiva do desenvolvimento do espírito crítico 

e da autonomia dos futuros profissionais. Baseia-se na problematização, questionamento e 

criatividade suscitando um engajamento ativo dos estudantes em atividades de investigação e, 
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portanto, contribuindo para processo de aprender a aprender, aprender a compreender e intervir 

na realidade. Não se trata de transformar o professor e os estudantes em pesquisadores 

especializados. Não se caracteriza, portanto, como ensino para pesquisa desenvolvido nos 

programas de pós-graduação stricto sensu, no qual se espera, da parte do pós-graduando, a 

garantia do rigor metodológico na produção de dados e interpretações, a elaboração de um 

conhecimento ou interpretação original que contribua para o avanço da área de conhecimento 

em que está inserido (Paoli, 1988).  

Em contrapartida, a pesquisa como eixo do processo formativo na universidade orienta--se, 

fundamentalmente, por uma preocupação didático-pedagógica relacionada aos objetivos da 

formação. Não se articula à lógica de produção de conhecimentos novos, nem contribui “para 

prestígio na comunidade científica dos formadores que as encorajam.” (Perrenoud, 1993: 125). 

Não se revela como uma artimanha, fadada ao fracasso, para motivar os estudantes a investirem 

na aprendizagem de um conhecimento já construído e de domínio do formador. Assim, “Sem 

nunca esmorecer e garantir o rigor do processo, o formador deve ter o espírito tão aberto quanto 

os formandos em relação aos resultados dessa tentativa.” (Idem, p.125). Entretanto, são 

imprescindíveis alguns cuidados para garantir a eficácia pedagógica de tal prática, dentre os 

quais o autor recomenda: tenha baixo custo operacional, se enquadre no tempo letivo 

disponível, mas sem pressa; envolva os estudantes em todas as etapas da pesquisa, garantindo 

que a pesquisa seja dos estudantes e não do professor; acate proposições contestáveis e tenha 

flexibilidade quanto aos prazos, práticas normais em situação de aprendizagem. 

Na formação inicial de professores, o ensino com pesquisa parte da consideração de que a 

docência é uma atividade complexa, que se desenvolve em cenários singulares fortemente 

marcados pelo contexto com resultados imprevisíveis, voltada para possibilitar a aprendizagem 

dos alunos,  o que implica o domínio de uma multiplicidade de saberes, competências e atitudes 

que precisam ser apropriados e compreendidos em suas relações (Pimenta, 2002).  

Nesse contexto, se justifica por várias razões. A mais importante delas é que esse dispositivo de 

ensino guarda coerência com as orientações pedagógicas que lhes dão a conhecer para 

desenvolverem junto a seus futuros alunos, que, em geral, propõem a participação ativa dos 

sujeitos da aprendizagem (Perrenoud, 1993). É pertinente e imprescindível nessa formação, 

também, porque possibilita uma relação dialética e dialógica entre teoria e prática, desafiando os 

licenciandos a desconstruírem a percepção linear de transposição automática da teoria no 

contexto da prática, como concebe a racionalidade técnica. Cabe lembrar que essa racionalidade  

 

“[...] restringe a ação profissional ao desempenho de ações técnicas à margem de 

decisão sobre as finalidades pretendidas, ou à margem dos contextos humanos e sociais 
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nos quais tais práticas ocorrem e de suas conseqüências sobre elas.” (Contreras, 2002: 

94).  

 

Ao romper com essa racionalidade, estabelecendo uma relação dialética e dialógica entre teoria 

e prática, a experiência continuada de ensino com pesquisa possibilita a construção da 

autonomia profissional, em outros termos, a capacidade de lidar de forma consistente e reflexiva 

com as situações problemáticas da prática profissional.  

O potencial de construção da autonomia docente nessa experiência se explica 

 

“[...] porque a investigação induz necessariamente a uma relação ativa com os saberes 

e com a realidade de que pretendem dar conta. Por que para conduzir uma observação 

estruturada, um inquérito, uma experiência é necessário manusear conceitos, variáveis, 

hipóteses, ‘objetos teóricos’ de uma maneira mais íntima e mais exigente do que em 

trabalhos práticos de outra natureza.” (Perrenoud, 1993: 120-121). 

 

Explica-se, ainda, conforme o autor, porque ao oportunizar o contato dos estudantes com áreas 

incertas do saber e o cotejamento entre conceitos e dados observáveis, a investigação suscita: a 

escuta e o olhar mais atento, além das aparências; a relativização das evidências do senso 

comum; uma visão mais analítica e fina da realidade; e desafia-os a tomar decisões 

fundamentadas, refletidas, tal como é desejável que procedam no exercício da profissão.  

A pesquisa como princípio formativo pressupõe, portanto, uma ressignificação da concepção de 

aprendizagem.  

 

“Sin embargo, el aprendizaje es el nexo fundamental entre docência y investigación. Se 

trata de un proceso compartido en estas dos funciones [...]. La docência y la 

investigación presentan una correlación en la medida en que están relacionadas, esto 

es, cuando lo que se relaciona son dos aspectos de la misma actividad: el aprendizaje.” 

(Brew & Broud, 1995, apud Hughes, 2008: 33).    

 

Para que o potencial formativo da abordagem de ensino com pesquisa se concretize, é 

fundamental que o conjunto dos componentes curriculares desenvolvam experiências de 

pesquisa, sempre que possível de forma articulada, pois, como enfatizam Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2004: 172), 
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“[…] a pesquisa como atitude científica, produção de saberes e desenvolvimento das 

competências é uma atividade permanente incorporada na formação do futuro 

profissional, nos diferentes níveis de sistematicidade […] Essa preparação não deve ser 

entendida como outro componente, mas como uma atitude profissional no contexto das 

diferentes disciplinas.” 

 

Em síntese, o ensino com pesquisa patenteia-se como um princípio educativo potencializador da 

construção da atitude de investigação, de reflexão crítica, de questionamento e teorização da 

prática, de negociação, de tomada de decisões, atributos indispensáveis de professores 

profissionais. 

 

2. Análise da prática de pesquisa na formação de professores 

As experiências de ensino com pesquisa, ora analisadas, vêm sendo desenvolvidas, há mais de 

três anos, na disciplina Psicologia da Aprendizagem e Educação em um curso de Pedagogia de 

uma universidade pública da Bahia-Brasil, cuja ementa se volta para a compreensão dos 

conceitos básicos da aprendizagem, das principais abordagens teóricas, dos fatores que 

interferem na aprendizagem e das contribuições da Psicologia para a prática pedagógica. 

Historicamente situada no campo das “disciplinas de fundamentos”, possui natureza 

eminentemente teórica. Sua carga horária de sessenta horas é distribuída em quinze semanas do 

período letivo. É oferecida em todos os semestres para estudantes que, em geral, estão no meio 

do curso, portanto, no quarto semestre.  

Compreendendo que a Psicologia da Aprendizagem e Educação, além de ser de “fundamentos”, 

é essencial para a construção, no processo formativo, da identidade docente e que essa 

construção pressupõe uma relação entre teoria e prática, buscamos implementar essa relação na 

sua forma mais dialética e dialógica, na forma da pesquisa. O processo, grosso modo, está 

assentado em quatro grandes ações que se entrelaçam: 1) Constituição de uma comunidade de 

aprendizagem; 2) Formulação coletiva do plano da pesquisa; 3) Construção do referencial 

teórico da pesquisa; 4) Realização do processo empírico-interpretativo.  

 

1) Constituição de uma comunidade de aprendizagem 

Entendemos comunidade de aprendizagem como um conjunto de pessoas, no caso em questão, 

professor e estudantes, com experiências de vida diversas, papéis instituídos diferentes, mas que 

se sentem parceiros e motivados a aprender, de forma solidária, a ser, a conviver e a se tornar 

pessoas e profissionais competentes. Na comunidade ou grupo de aprendizagem  
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“se produce la integración dinámica dialética entre tres procesos de distinta índole: El 

proceso de aprendizaje individual que cada sujeto realiza, el proceso grupal que o 

conjunto de miembros construye, y el proceso de enseñanza de índole instrumental. 

Através del aprendizaje grupal se pruduce a integración de los tres procesos: El grupo 

facilita (proceso grupal) que los alumnos aprendam (proceso de aprendizaje) al 

compartir e interactuar en situaciones estructuradas de enseñanza-aprendizaje 

(proceso de enseñanza).” (Souto, 2000: 50). 

 

Nessa comunidade, busca-se romper os papéis rígidos e estereotipados de professor e estudante, 

de quem (só) ensina e de quem (só) aprende. O pressuposto fundamental é que todos os 

envolvidos têm saber e reconhecem e admitem o não-saber buscando juntos superá-lo. Isto 

implica para o professor “[…] o abandono da atitude de onipotência, a redução do narcisismo, a 

adoção de atitudes adequadas na relação interpessoal, a indagação e a aprendizagem, e a 

colocação como ser humano diante de outros seres humanos e das coisas tais como elas são” 

(Bleger, 2001: 63). 

A constituição dessa comunidade tem se mostrado como pressuposto imprescindível para o 

desenvolvimento do ensino com pesquisa de forma que os estudantes se sintam efetivamente 

atores e autores das construções empreendidas. Ao mesmo tempo, evidenciado-se como um dos 

nossos grandes desafios, pois quando os estudantes chegam à disciplina já vivenciaram 

conjuntamente uma trajetória no curso marcada por conflitos, dissensões, divisão em subgrupos 

fechados que se antagonizam, sem que essas situações tenham sido anteriormente percebidas e 

trabalhadas com a mediação de algum professor. O movimento de constituição dessa 

comunidade na disciplina inicia com a construção do contrato didático, a partir da reflexão em 

duplas e com todo o grupo, sobre a condução da disciplina. São instigados a propor ações 

coletivas quanto a: relação professor-estudantes, relação dos estudantes entre si, metodologia 

(inclusive a proposta da pesquisa), a avaliação da aprendizagem, etc. Na oportunidade, 

expressam queixas em relação à frequente falta de respeito e de diálogo com os estudantes na 

universidade revelando estranhamento e prazer diante da possibilidade de decidir sobre a 

condução da disciplina. Manifestam queixas em relação aos colegas da turma. As principais 

questões são então refletidas, com a mediação do professor, que os acolhe, mas ao mesmo 

tempo os desafia a se verem no processo, a perceberem a contribuição de cada um para a 

manutenção daquilo que criticam, a se colocarem no lugar do outro.  

Nesse primeiro momento, identificamos aspectos da realidade do grupo, que precisarão ser 

trabalhados ao longo da disciplina, na perspectiva da superação dos problemas de 

relacionamento e da melhoria da comunicação no grupo, o que significa que a construção da 
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comunidade de aprendizagem é um processo, que envolve avanços e retrocessos, e intervenções 

diversas do professor, no coletivo, junto ao subgrupo ou individualmente. O resultado tem sido 

uma maior aproximação entre os estudantes que se reflete em mais segurança para expressarem 

dúvidas, discordâncias, experiências, sentimentos e abertura para acolherem as falas dos 

colegas, criando-se processualmente um ambiente favorável ao desenvolvimento da pesquisa 

coletiva.  

 

2) Produção coletiva do plano da pesquisa 

A pesquisa para ser autêntica, portanto, motivadora do engajamento dos estudantes, precisa 

partir da inquietação do grupo, não pode ser previamente definida pelo professor.  Mas essa 

inquietação quase sempre não está clara para os estudantes, desvinculados que se encontram  do 

olhar crítico da prática profissional. Assim, são imprescindíveis estratégias didáticas e 

mediações do professor, no sentido de ajudá-los a problematizar a realidade, dentro do tema 

geral da disciplina, no caso em questão, a aprendizagem. Em geral, partimos de um 

levantamento das percepções da turma sobre esse fenômeno. Tal levantamento tem assumido 

diferentes formas, mediante a construção coletiva de um poema sobre o tema, na qual os 

estudantes expressam suas visões tendo em conta vivências e cognições prévias, 

complementando verbalmente as ideias dos colegas, que são gravadas e transcritas; a partir de 

um debate aberto no qual, processualmente e num clima descontraído e intimista, são 

trabalhados diferentes pontos de vista, determinadas experiências escolares traumáticas, por eles 

relatadas, a relação destas com a forma como se conduzem na sala de aula da universidade; e, 

ainda, por meio da realização de uma enquete, feita pelos estudantes, junto a pelo menos uma 

pessoa de livre escolha, sobre o que é aprender e como se aprende. No compartilhamento da 

enquete, exploram-se as compreensões das pessoas consultadas e as dos próprios estudantes, 

além de realizar-se um primeiro ensaio da tarefa de categorização de respostas dos inquiridos. 

Esse momento é extremamente significativo porquanto dá lugar ao professor e aos alunos a 

identificarem contradições, simplificações, lacunas acerca do fenômeno da aprendizagem 

presentes no grupo, gerando estímulo para o aprofundamento teórico sobre o tema e, em 

especial, no sentido dos estudantes identificarem inquietações cujas respostas podem suscitar 

uma pesquisa a ser assumida pelo grupo.  Isso porque,  

 

“O grande móbil da investigação é o gozo do próprio investigador, a sua curiosidade, 

o seu empenhamento afectivo nas questões. Esta componente emocional é, na 

realidade, duma importância decisiva. As aferências dos centros das emoções para os 
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centros superiores, cognitivos, sobrelevam marcadamente a comunicação em sentido 

oposto, dos centros cognitivos para os das emoções.” (Martins et al., 2010: 130). 

 

A importância desse movimento de problematização, para a definição do recorte da pesquisa, é 

percebida pelos estudantes, como ilustra o trecho a seguir, extraído do relatório de três deles: 

 

“Para que o processo de investigação fosse possível, tomamos como ponto de partida 

nossas vivências acadêmicas, isto como pretexto para que esboçássemos nossas 

dúvidas, questionamentos, incertezas, fragilidades, carências e medos sobre o próprio 

ato de ser professor, sobre como se dá a prática educacional em sala de aula, nossos 

papéis, enquanto atores sociais e culturais que somos.”  

 

Assim, num processo que pode durar duas ou mais aulas, são delineados os objetivos e questões 

de uma pesquisa coletiva. Também são negociadas as formas de coleta dos dados, sendo 

preferencialmente sugeridas, pelo seu potencial formativo, e aceitas a observação e/ou 

entrevista. Naturalmente, nem todos os estudantes se interessam desde o início, nem do mesmo 

jeito pela pesquisa. Acostumados a receberem tarefas prontas, muitos não sabem o que significa 

ser autor, daí o desinteresse inicial, a ansiedade, o medo de não conseguirem. Mas predomina a 

curiosidade, a disposição de arriscar, a sensação de que alguma coisa boa vai acontecer. 

 

3) Construção processual do referencial teórico da pesquisa 

A opção do ensino com pesquisa não implica o abandono das teorias previstas no programa da 

disciplina. Ao contrário, objetos de questionamento, reelaborações e de comparações entre si, 

elas conquistam novos sentidos. Mais palpáveis para os estudantes, passam a ser vistas como 

lentes que ampliam a percepção do “campo” da sala de aula, alternativas de compreensão e 

explicação dos dados aí recolhidos, ao mesmo tempo em que suas limitações e lacunas são 

evidenciadas. Assim, no dizer de Mazzotti (2006: 31), a sistematização de um referencial 

teórico é fundamental, pois “[…] clarifica o racional da pesquisa, orienta a definição de 

categorias e constructos relevantes e dá suporte às relações antecipadas nas hipóteses, além de 

constituir o principal instrumento para a interpretação dos resultados da pesquisa.” 

Ademais, o estudo das teorias, ainda que na perspectiva de construção pelos subgrupos do 

referencial teórico da pesquisa, e não na forma de uma recepção passiva, tem se concretizado, 

nas experiências em análise, como um espaço mais próximo do processo formativo a que estão 

acostumados, contribuindo para a redução da ansiedade diante do novo, do temor de não 
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estarem aprendendo nada pela falta de “aulas” expositivas e de textos predefinidos. Pois, como 

registra Oviedo (2003: 158), em situações de aprendizagem não-estruturada ou alternativa “Os 

primeiros a pedir o regresso do sistema ‘tradicional’ são os mesmos estudantes, temerosos da 

novidade que implica encontrar-se com a possibilidade de aprendizagens não só 

intelectualizadas, sim que modificarão realmente sua própria vida.” 

O estudo das teorias da aprendizagem (Skinner, Piaget, Vigotski, Ausubel, Bandura, Wallon), 

tem oportunizado um profícuo debate sobre o fenômeno em questão e muitos desequilíbrios 

cognitivos nas percepções prévias dos estudantes. Essa atividade atravessa todo o semestre. As 

teorias analisadas até o meado do período, quando os estudantes geralmente vão ao campo, 

subsidiam a construção do guia de observação/entrevista. As demais, estudadas logo em 

seguida, contribuem para a ampliação da capacidade de interpretação do material empírico 

recolhido e de escrita do relatório analítico.  

Embora sempre faça parte do contrato didático a leitura prévia dos textos e uma reação a eles 

por escrito, muitos estudantes não leem ou fazem leituras aligeiradas. A justificativa mais 

frequente é o volume de leituras semanais recomendadas pelos professores do conjunto das 

disciplinas do semestre (cerca de oito disciplinas). Naturalmente essa não é a única, nem a 

principal causa dessa postura, mas evidencia o quanto é prejudicial para a formação dos 

estudantes a falta de articulação entre os professores. Assim, apesar da intenção de que eles 

construam processualmente o referencial teórico por escrito, com vistas ao trabalho final da 

disciplina, ou seja, o relatório analítico da pesquisa, poucos faziam esse movimento, deixando 

tudo para o final perdendo oportunidades de novas apropriações e construções. Essas atitudes 

são objeto de reflexão contribuindo para um melhor entendimento da situação da parte dos 

estudantes e do professor e adoção de medidas adequadas à sua superação, a exemplo da 

orientação sobre estratégias de leitura e de estudo interpretativo. 

 

4) Realização do processo empírico - interpretativo  

Em duplas ou trios, os estudantes desenvolvem a coleta de dados mediante a observação de uma 

sala de aula, de livre escolha dos subgrupos (escola particular ou pública, ensino fundamental ou 

educação de jovens e adultos, etc.), com duração que varia de um a três turnos, registrada na 

forma de uma descrição rica de detalhes acerca do desenvolvimento da aula, e/ou entrevista. Em 

ambos os casos, os estudantes se apoiam em um guia construído processualmente na sala. A 

utilização desse recurso é preparada por parte dos estudantes, mediante uma dramatização do 

cotidiano da sala de aula, construída pela maioria da turma com base em suas vivências 

escolares. Os outros estudantes são orientados a fazer o registro cursivo da cena dramatizada, 

buscando captar o máximo de detalhes da ação do professor e dos alunos, de forma substantiva 
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e sem julgamentos. Após a encenação, são lidos e analisados coletivamente os registros das 

observações, e todos se dão conta de como é desafiante a tarefa do registro.  

A primeira aula após a observação no contexto escolar é dedicada ao compartilhamento e debate 

das primeiras sensações diante do que observaram e da própria tarefa de observar. Em seguida, 

os estudantes são orientados sobre como fazer a análise do registro digitado, buscando 

identificar as unidades de sentidos que emergem em cada cena registrada, as quais serão, na 

sequência, agrupadas por afinidades e darão origem às categorias/subcategorias de análise. Em 

atividade extraclasse, os estudantes são solicitados a desenvolver uma primeira versão dessa 

análise para posterior apresentação e discussão em sala.  

Via de regra, a maioria dos estudantes apresenta um registro com poucos dados e formulações 

genéricas. A alegação frequente é que a professora fez, basicamente, a mesma coisa durante as 

aulas, e eles entenderam que não precisava repetir. Também são constantes os julgamentos e 

formulações genéricas, tais como: “o professor trata todos de forma igual”, “a professora não 

faz nenhuma mediação”, “a turma participa fazendo perguntas”, “a professora é autoritária”.  

Nessas circunstâncias, são estimulados a desenvolverem uma ‘descrição densa dos fatos’, a 

descreverem os acontecimentos, para depois interpretar/analisar, a escutar e ver com mais 

atenção, pois, como destaca Perrenoud (1993: 123): 

 

“[…] em muitas situações não vemos bem e nem sequer escutamos, porque já estamos 

a contar com o que vamos ver e ouvir; ou porque temos preconceitos ou imaginamos a 

realidade tal como nós a pensamos. A investigação obriga a documentar, por exemplo, 

a registrar e a transcrever uma conversa, a redigir um formulário, a controlar as 

observações. Esta disciplina leva a descobrir gestos, resoluções, práticas que passam 

geralmente despercebidas.” 

 

A análise e a interpretação com base nos aportes teóricos constituem-se nas atividades mais 

desafiantes, e trabalhosas para os estudantes, por estarem acostumados a, tão simplesmente, 

descrever o observado, sem uma análise sistemática, de forma desconectada da fundamentação 

teórica. Como registra outro trio: “O grande desafio desse trabalho se encontrou, justamente, em 

relacionar essas teorias com a prática observada dos coparticipantes do processo de 

aprendizagem dos alunos.” Isso decorrente da consciência das estudantes de que “[…] 

precisávamos ser cuidadosas para não levantarmos falsas impressões, e não interpretarmos 

erroneamente o que a teoria tenta elucidar diante das ações presenciadas e da entrevista 

realizada.” Algumas duplas/trios investiram mais nessa tarefa e fizeram avanços significativos, 
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a partir de orientações presenciais e por e-mails. O referido processo resultou na escrita do 

relatório analítico da pesquisa.  

A produção desse relatório tem possibilitado aos estudantes fechar o ciclo da pesquisa e 

compreender a importância desse processo para a atuação do professor no seu cotidiano, na 

perspectiva de aperfeiçoar suas práticas, de superar as estereotipias e visões preconceituosas e 

de utilizar, de forma criativa, a teoria no sentido de compreender mais profundamente sua 

própria prática e teorizar sobre ela. Essas considerações podem ser ilustradas pelo trecho do 

relatório de uma dupla:  

 

“Esse trabalho nos permitiu observar e comprovar as teorias vistas em sala com a 

prática do exercício da profissão. Acreditamos que a nossa busca por novos 

conhecimentos e a experiência desta oportunidade não cessará (cessarão?) aqui, 

servindo de mais um estímulo para aguçarmos a nossa curiosidade, exercitando o papel 

do educador reflexivo. Essa experiência nos trouxe esperança de que há possibilidades 

de continuar trabalhando os conteúdos apreendidos na academia pelo longo percurso 

de formação e contribuirá para nossa profissão de educadores […].” 

 

Pode-se sublinhar, como um ponto forte da etapa de elaboração do relatório, a desconstrução 

das percepções dos estudantes acerca das produções acadêmicas que trazem respostas ‘certas’ 

como conclusão ou desfecho. No balanço final, revelam que, “apesar de trabalhosa, a 

experiência gerou aprendizagem legítima” e a capacidade de desconfiar do que parece fácil e 

óbvio.  

 

Considerações finais 

A análise das experiências revela que o ensino com pesquisa, desenvolvido de forma consistente 

e com o envolvimento efetivo dos estudantes em todas as etapas, é pertinente e viável em 

qualquer disciplina/componente curricular mesmo naquelas com carga horária de sessenta 

horas.  

É capaz de motivar os estudantes para aprender de forma significativa, retirando-os da postura 

de receptores passivos, de reprodutores de fragmentos de teorias sem clareza de seu papel para a 

compreensão da realidade na qual irão atuar. Com efeito, um dos aspectos mais relevantes dessa 

experiência consistiu no ‘aprender a olhar’. Cada participante foi levado a descrever e refletir 

sobre as situações da sala de aula da escola visitada, recorrendo a referenciais críticos, indo 

além dos ‘achismos’ e conclusões superficiais e preconceituosas acerca dos processos 

vivenciados na sala de aula.  
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Nessa perspectiva, é fundamental que essa prática esteja assentada na ideia de que a 

aprendizagem envolve a integração dialética entre o pensar, sentir e agir e se constrói num 

contexto de confiança na possibilidade de se expor, expor suas dúvidas, seu saber e seu ‘não-

saber’. Assim, o ensino com pesquisa capaz de desenvolver o aprender a aprender, o aprender a 

ser e a se rever, o aprender a trabalhar em equipe, respeitando as diferenças, depende do 

investimento do professor nas relações interpessoais e do seu compromisso com o 

desenvolvimento integral do estudante, do qual a dimensão intelectual e cognitiva é apenas uma.  

A pesquisa como eixo do processo formativo de futuros professores efetivamente funciona 

como uma experiência que, necessariamente, exige muito investimento dos estudantes e dos 

professores universitários. Desafia-os, todo o tempo, a ressignificarem o espaço da sala de aula, 

a autoridade docente, o ensino, a aprendizagem, a questão da autonomia, enfim, a formação de 

profissionais. 

A possibilidade de engendrar mudanças de atitudes mais duradouras nos estudantes, com 

repercussão efetiva na sua atuação profissional futura, é maior se experiências como essa não se 

restringem a uma disciplina, em um ou outro semestre ao longo da formação, daí a necessidade 

de criação de espaços e tempos para reflexão, entre os professores, sobre suas práticas 

educativas na universidade. 
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3.1.3. 

Título: 

Design de aprendizagem centrado na construção  

Autor/a (es/as):  

Oliveira, Lia Raquel [Universidade do Minho, Portugal] 

Resumo: 

 Este texto relata uma investigação no âmbito do “scholarship of teaching and learning” (ensinar 

investigando as próprias práticas). Descreve e analisa, de forma sistematizada, um caso concreto de 

lecionação, tendo em vista a verificação da sua aceitação junto dos estudantes e a possibilidade de 

transferência da abordagem para outras situações. 

A abordagem foi desenvolvida em diálogo autêntico com os estudantes, promovendo, assim, a sua 

efetiva participação no processo pedagógico. Este design de aprendizagem (learning design) foi 

implementado num curso de Mestrado em Tecnologia e Arte Digital e partiu de um problema 

identificado: os estudantes deste curso são muito diversos em termos de formação inicial, idade, 

situação profissinal, motivação/expectativas. A natureza e âmbito do curso são também 

diversificados e ‘novos’, pretendendo-se preparar os estudantes para áreas profissionais emergentes 

(indústrias do multimédia, entretenimento e expressão cultural, educação). Desde logo, surgiu a 

preocupação: como conciliar esta diversidade de backgrounds/interesses/perfis profissionais com um 

programa de conteúdos disciplinares que se apresenta igual para todos? Como garantir os resultados 

de aprendizagem prescritos, adequando-os às especificidades e necessidades dos estudantes, 

garantindo a sua motivação, satisfação e sucesso? A aprendizagem incidiu na construção de 

artefactos digitais pelos estudantes (no caso objetos de aprendizagem de vários tipos), versando 

tópicos programáticos da UC, em alternativa à apresentação expositiva desses conteúdos pela 

docente. A avaliação das aprendizagens foi realizada sobre estes artefactos (avaliação do produto) e 

sobre um relatório detalhado que evidenciasse procedimentos, opções e justificações (avaliação do 

processo). Os objetivos pedagógicos subjacentes foram: respeitar os interesses particulares dos 

estudantes, aproximando a sua atividade académica de pós-graduação da profissional; despertar nos 

estudantes a motivação intrínseca para a aprendizagem; criar as necessárias condições para uma 

aprendizagem autodirigida e autónoma. O quadro ético-conceptual em que se desenvolveu esta 

proposta assenta nos princípios pedagógicos identificados por Vieira (2002). 
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Introdução 

Neste texto relato uma investigação no âmbito do scholarship of teaching and learning (ensinar 

investigando as próprias práticas). Descrevo e analiso, de forma tentada, um caso concreto de 

lecionação, tendo em vista a verificação da sua aceitação, junto dos/as estudantes, e a 

possibilidade de transferência da abordagem para outras situações. A abordagem foi feita em 

diálogo autêntico com os estudantes, promovendo, assim, a sua efetiva/real participação no 

processo pedagógico. Este design de aprendizagem (learning design) foi implementado numa 

unidade curricular (UC) — Conceção de Objetos e Aprendizagem —  de um curso de Mestrado 

em Tecnologia e Arte Digital e partiu de um problema identificado: os estudantes deste curso 

são muito diversos em termos de formação inicial, idade, situação profissional, 

motivação/expectativas. A natureza e âmbito do curso é também diversificada e ‘nova’, dado 

pretender preparar os/as estudantes para atuação em áreas profissionais emergentes (indústrias 

do multimédia, entretenimento e expressão cultural, educação).  

Desde logo, surgiu a preocupação: como conciliar esta diversidade de 

backgrounds/interesses/perfis profissionais com um programa de conteúdos disciplinares que, 

por natureza académica, se apresenta igual para todos? Como garantir os resultados de 

aprendizagem prescritos, adequando-os às especificidades e necessidades dos estudantes, 

garantindo a sua motivação, satisfação e sucesso?  

A focalização incidiu na construção de artefatos digitais pelos estudantes (no caso objetos de 

aprendizagem — materiais pedagógico-didáticos digitais — de vários tipos), versando tópicos 

programáticos da UC, em alternativa à apresentação expositiva desses conteúdos pela docente. 

A avaliação das aprendizagens foi realizada sobre estes artefactos (avaliação do produto) e 

sobre um relatório detalhado que evidenciasse procedimentos, opções e justificações (avaliação 

do processo). Os objetivos pedagógicos subjacentes foram: respeitar os interesses particulares 

dos estudantes, aproximando a sua atividade académica de pós-graduação da profissional; 

despertar nos estudantes a motivação intrínseca para a aprendizagem; criar as necessárias 

condições para uma aprendizagem autodirigida e autónoma. 

O quadro ético-conceptual em que se desenvolveu esta proposta assenta nos princípios 

pedagógicos identificados por Vieira et al (2002, 2004), adiante explicitados e 

operacionalizados. 

Detalho de seguida o problema identificado, a abordagem pedagógica proposta, discuto-a, 

justifico-a e concluo refletindo sobre o seu valor educativo, limitações e possibilidades de 

transferibilidade. 
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1. O problema identificado 

Tendo já lecionado esta unidade curricular, sabia por experiência que os/as estudantes deste 

curso costumam ser muito diversos/as em termos de formação inicial, de idades, de motivação e 

de expectativas. A natureza e âmbito do curso é também diversificada e nova, no sentido de 

pretender preparar os/as estudantes para atuação em áreas profissionais emergentes. 

Lê-se na Introdução ao curso:  

 

“O processamento da informação através da exploração da sua expressividade visual, 

auditiva, táctil e imersiva, que hoje se denominam tecnologias do multimédia 

interactivo, têm vindo a abrir novas necessidades de formação, específicas em termos 

das tecnologias.”(MTAD, 2011) 

E ainda: 

 “O artista digital (...) Deverá ser capaz de conjugar conhecimentos profundos ao nível 

da: computação gráfica,  som e música digitais, realidade virtual, aumentada e 

mista, visão por computador, entre outras e da sua exploração conjunta com técnicas 

de expressão artística, para gerar novas aplicações, produtos e narrativas e 

experiências estéticas, nas áreas da indústrias do multimédia, da educação e 

entretenimento, e expressão cultural.” (idem). 

 

Ou seja, o âmbito do curso é bastante vasto e o público a quem se dirige também o é. O 

questionário inicial de caracterização e recolha de expectativas, preenchido na segunda aula, 

confirmou plenamente esta diversidade. Perguntou-se a idade, nacionalidade e local de 

nascimento, local de residência atual, estado civil, existência de filhos, profissão, habilitações 

literárias, motivação para a inscrição no curso, expectativas para o curso, perspetivas futuras... 

Dos 21 estudantes que frequentaram  a UC, 8 eram do sexo feminino e 13 do masculino. 

Estavam presentes 18 estudantes (8 das raparigas e 10 dos rapazes). A faixa etária também era 

variada: doze estudantes abaixo dos 28 anos (oito com 23 e 24, um com 26, dois com 27, um 

com 28); três com 30, 33 e 39 anos; e três com 43, 45 e 47 anos, respetivamente.  

O local de nascimento (e nacionalidade) era predominantemente Portugal (Braga e Guimarães) 

havendo contudo um estudante brasileiro, um chileno, dois franceses e uma estadouniense. A 

área de residência também diversa, havendo estudantes a morar nas áreas de Guimarães, Braga, 

Porto, Aveiro. 

Apenas os dois estudantes com mais idade (45 e 47) declararam ser casados e ter filhos (um 

filho cada). Também eram os únicos em situação de emprego com estabilidade (professores). 
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Apenas mais uma declarou ser designer e outra ser estudante. Os/as restantes não responderam a 

esta pergunta o que nos induz a pensar que não trabalham regularmente, pelo menos. Em 

questionamento informal foi possível perceber que os trabalhos remunerados que fazem são 

ocasionais. 

Quanto às habilitações académicas, a diversidade de licenciaturas era vasta: design e marketing 

de moda, design de produto, design de interfaces digitais, audiovisuais e multimedia, tecnologia 

e comunicação multimédia, informática de gestão, engenharia informática, arquitetura, filosofia, 

educação básica. Um estudante tinha a 4ª classe (43 anos) e, informalmente, disse ter uma 

‘pequena empresa’. 

Quanto às motivações para a candidatura e inscrição no curso, torna-se difícil clarificá-las já que 

as respostas foram poucas e algo vagas, do género “aprender mais relacionado com a área de 

trabalho…”, “aprofundar conhecimentos na área das interfaces multimédia…”. As declarações 

sobre expectativas para o curso também foram muito parcas e parecidas com as motivações. 

Relativamante a perspetivas futuras, as respostas ainda foram em menor quantidade, duas delas 

“sombrias” e duas “trabalhar em equipas de multimédia e arte digital”… 

Durante a primeira aula, em conversa informal, percebeu-se que nenhum dos estudantes alguma 

vez tinha tido contato com a temática dos objetos de aprendizagem e que, com exceção da aluna 

licenciada em educação básica e dos dois professores, ninguém tinha qualquer preparação 

prévia na área da educação. 

 

2. A abordagem pedagógica proposta 

A proposta apresentada foi a de focalização na construção de artefatos digitais, versando tópicos 

programáticos da UC, em alternativa à apresentação expositiva de conteúdos pela docente. 

Os objetivos pedagógicos implícitos e explicitados foram os de respeitar os interesses 

particulares dos estudantes, aproximando a sua atividade académica de pós-graduação da 

profissional; despertar nos estudantes a motivação intrínseca para a aprendizagem; criar as 

necessárias condições para uma aprendizagem autodirigida e autónoma. 

A estratégia de intervenção pedagógica assentou, então, no estabelecimento de três trabalhos a 

levar a cabo pelos/as estudantes, organizados/as em equipas de 2 a 5 elementos (a constituição 

foi livre). Sendo a temática da UC a conceção de objetos de aprendizagem, estes trabalhos 

assumiram a forma de objetos de aprendizagem de tipo e dimensão variados. Previamente, 

foram visionados, analisados, questionados e discutidos alguns objetos de aprendizagem, 

destinados a vários ciclos de ensino (POAW, 2008). 
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O primeiro trabalho debruçou-se sobre teorias de aprendizagem e envolveu tarefas de pesquisa 

na internet tendo em vista a construção de um quadro teórico de referência relativo ao assunto 

(conceitos básicos em educação, paradigmas, teorias e modelos). 

O segundo trabalho baseou-se num capítulo de livro (Oliveira e Campos, 2008) dedicado a 

objetos de aprendizagem (evolução do conceito, metáforas associadas, taxonomias, 

características, a questão da granularidade, metadados, especificações e standards, crítica do 

conceito). Para além do estudo concreto dos tópicos programáticos, esta atividade permitiu — 

do ponto de vista da estruturação e apresentação da informação (também tópico programático) 

— proceder a um exercício de transposição de informação organizada linearmente (o capítulo 

de um livro) para um organização hierárquica e hipertextual. Simultaneamente, os estudantes 

puderam conhecer e usar uma ferramenta de autor própria para o efeito. 

Estes dois trabalhos foram apresentados à turma, aproveitando-se a ocasião para esclarecer 

conceitos e clarificar dúvidas relativas às matérias focadas. O seu desenrolar foi por mim 

acompanhado de perto, em colaboração com cada equipa. 

Ao terceiro trabalho foi dedicado mais tempo e foi sobre ele que incidiu a avaliação das 

aprendizagens e classificação final. Enquanto os dois trabalhos anteriores pretendiam tratar 

matérias e exercitar procedimentos, este pretendia aplicar de forma criativa e sistematizada o 

aprendido.  

Este trabalho — projeto de equipa — deveria integrar todos os passos necessários à conceção, 

desenvolvimento, implementação e avaliação de objetos de aprendizagem. Para além do produto 

final, completo e disponibilizado online,  requeria a entrega de um relatório detalhado, incluindo 

uma reflexão crítica de toda a atividade desenvolvida.  

Apesar do tema a abordar neste objeto ser livre, coloquei à disposição dos/as estudantes um 

curso sobre realização cinematográfica já existente e da minha autoria. A ideia subjacente a esta 

disponibilização era facilitar a escolha do tema e garantir a validade dos conteúdos. Porém, 

apenas duas equipas (num total de sete) aceitaram este desafio. As restantes optaram por criar 

temas de raíz (culinária, história da arte, narrativas digitais, desenho em perspetiva, código 

rodoviário) o que veio a revelar-se, como previa, mais complexo, dada a dificuldade em 

elaborar e tratar, primeiro, os conteúdos propriamente ditos. 

Este trabalho permitiu, ainda, discutir outros tópicos programáticos como os limites e 

possibilidades da aprendizagem autónoma, as plataformas associadas a e-learning  (LMS, KMS, 

repositórios, e-portefólios) e modalidades de e-learning, conteúdos electrónicos (e-content) de 

intenção educativa e de intenção didáctica, a questão do edutainment e o papel do artista digital 

na produção de conteúdos educativos. 
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3. Justificação ético-concetual  e discussão da abordagem 

Do ponto de vista ético-concetual, esta prática assenta nos princípios pedagógicos identificados 

por Vieira et al (2002, 2004), operacionalizados da forma que se segue.  

a) Intencionalidade: as atividades fundam-se em necessidades concretas dos estudantes. 

b) Transparência: a ação pedagógica é explícita e as duas primeiras aulas são dedicadas a uma 

efetiva negociação do programa de estudo e da tarefas a levar a cabo. 

c) Coerência: as tarefas, as aulas e a avaliação decorrem como acordado na negociação. 

d) Relevância: aquando da negociação do programa, os estudantes foram questionados sobre as 

suas expectativas relativamente à unidade curricular e ao curso bem como sobre as suas 

motivações pessoais (de forma dialogada e também por questionário escrito), mobilizando, 

assim, os seus conhecimentos prévios e tentando promover uma aprendizagem significativa e 

autêntica. 

e) Reflexividade: foram implementados procedimentos de auto e hetero avaliação intra e entre 

equipas e pedidos comentários sobre a forma de organização das aulas e a atuação da professor 

(no relatório final sobre o trabalho de projeto entregue, exigindo um posicionamento crítico); 

f) Democraticidade: foi estimulada e praticada a intervenção crítica, as decisões negociadas 

foram tomadas enfatizando a liberdade de pensamento e de expressão e apelou-se ao debate 

sustentado e construtivo. 

g) Autodireção: o ritmo de trabalho foi gerido pelas equipas (respeitando o plano de trabalho 

negociado) e estimulou-se a pesquisa na internet de forma independente, potenciando as 

competências já evidenciadas pelos estudantes. 

h) Criatividade/Inovação: sugeriu-se e incentivou-se o pensamento divergente procurando que 

os trabalhos desenvolvidos fossem perspetivados de forma original e não convencional. 

Para recolher informação que me permitisse a reflexão que aqui apresento, mantive um diário 

onde registei a minha interpretação das acões e reações dos/as estudantes durante as aulas e em 

mensagens de correio eletrónico. Para além do questionário de caracterização já referido, 

analisei também as reflexões que pedia no relatório do terceiro trabalho.  

Durante as aulas, a recetividade dos/as estudantes foi boa, a sua participação nas atividades 

constante e regular, notando-se, contudo, alguma dificuldade na gestão das tarefas que, porém, 

nunca era assumida. Em todas as aulas verificava o andamento dos trabalhos e fazíamos 

pequenas sínteses mas tal não impediu que a intuição, que me dizia que os produtos finais não 

alcançariam a qualidade desejável, não viesse a confirmar-se. Na realidade, apenas duas das 
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equipas (em 7) apresentaram trabalhos completamente finalizados. Os restantes ficaram no nível 

de protótipo avançado. 

Quanto a este aspeto, é importante realçar que este trabalho de projeto final deveria enformar 

um objeto de aprendizagem finalizado — artefato digital (coisa construída com uma finalidade 

expressa) — com uma coerência interna e qualidade que garantisse o seu uso imediato. Não se 

pretendia um mero exercício académico mas algo que pudesse ser útil para terceiros. Aliás, as 

indicações para o relatório final foram pensadas em função de uma eventual submissão a um 

evento científico da área.  

Nesta medida, esta prática pedagógica, ao propor “o envolvimento dos estudantes na 

investigação como ferramenta de construção de conhecimento e integração em comunidades 

científicas e profissionais” (ver texto introdutório deste simpósio) aproxima-se, também e de 

certo modo, do que se designa por inquiry-based learning, para além do scholarship of teaching 

and learning. Apenas uma das equipas (constituída por uma estudante de 23 anos e um 

estudantes de 43), que aceitou o desafio de transformar o curso que disponibilizei, apresentou 

um trabalho final com a totalidade das características exigidas. Esta equipa submeteu o seu 

paper a dois eventos (um nacional e outro internacional) e ambos foram aceites. 

Das reflexões críticas pedidas no relatório, retive o agrado perante as aulas e a proposta 

negociada e a necessidade de mais tempo para a realização do trabalho de projeto final. 

Após o término das aulas e o lançamento das pautas, criei um questionário com três itens num 

formulário google docs e enviei-o aos/às estudantes. Pedia a qualificação das aulas numa escala 

de 5 pontos (Excelentes, boas, razoávies, fracas, muito fracas), a qualificação da atuação da 

professor numa escala de 10 (da pior à melhor) e comentários críticos, positivos e negativos. 

A este questionário apenas 5 estudantes responderam: as aulas foram qualificadas de “boas” e a 

atuação da professor foi assinalada com os valores 10 (1), 9 (3) e 8 (1). Os comentários que 

considero negativos (apesar de não terem sido expressos como tal) foram:  

 

a) a cadeira deveria ter sido mais prática, não com o foco apenas nos nossos trabalhos 

mas com exemplos dados de outros anos anteriores de modo a percebermos como os 

objetos de aprendizagem eram trabalhados. 

b) Penso que a avaliação da disciplina deveria ser mista, ou seja ter uma componente 

final - o projeto final, e ter uma componente contínua - os projetos / apresentações que 

se fazem durante o semestre. Digo isto, porque a maioria dos alunos se sabe que o que 

é feito durante o semestre não terá qualquer peso na nota final, acaba por fazê-los em 

cima do joelho, não lhes dedicando o tempo necessário. Tempo esse que é fundamental 
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para obter um bom resultado prático e uma reflexão eficaz da aprendizagem levada a 

cabo. 

 

Ou seja, deveria apresentar mais estudos de caso, discuti-los e explicá-los e deveria distribuir a 

classificação das aprendizagens pelas três atividades realizadas, eventualmente por outros 

aspetos que não foram formalmente considerados. Concordo com estas críticas que terei em 

consideração futuramente, particularmente na ocasião da negociação do programa. 

Os comentários que considero positivos são os seguintes: 

 

a) A leccionação da aula foi bem estruturada com um calendário pré-definido de modo 

a os alunos poderem guiar-se e conciliar o trabalho desta com as outras disciplinas. 

b) O facto de a professora estar sempre disponível, algo que se verifica pela respostas 

céleres aos emails, é uma mais-valia. Isto porque uma boa aprendizagem depende tanto 

do aluno como do professor, sendo que a troca de feedback bilateral deve estar sempre 

presente, como é o caso. 

c) Achei a aula interessante, só acho que foi curta. 

 

O período de tempo em que decorreu a UC foi de três meses e as atividades foram pensadas 

para estudantes a tempo inteiro. Portanto, não estou certa de esse tempo tenha sido curto. A 

disponibilidade para atender aos/às estudantes representa mais, para mim, uma questão de brio 

profissional: integra a essência da função docente. Sabemos que enquanto docentes 

universitários esta vertente não é valorizada de forma evidente. Mas, sem ela, a docência deixa 

de fazer sentido. A estruturação clara do calendário é fundamental para a gestão desse tempo 

que sempre nos persegue. 

Impôe-se uma tentativa de explicação para as poucas respostas a esta solicitação de opinião, já 

para além do tempo letivo: as aulas decorreram entre outubro e dezembro e a partir de janeiro 

estes estudantes estão confrontados com a necessidade de formulação do seu projeto individual 

de curso. A tensão é grande e a disponibilidade pouca. Não tenho motivos para pensar que possa 

existir outra razão. 

 

Conclusões 

A novidade desta abordagem é, para mim, relativa. Ou seja, ela dá continuidade a uma prática 

de muitos anos, em múltiplos contextos: a de criar atividades que possibilitem a aquisição de 

conhecimentos e de competências, no âmbito dos conteúdos formais a ensinar e a aprender, sem 
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que, para tal, as aulas se limitem à exposição, explicação (simplificação), exemplificação, 

problematização desses conteúdos. Pode-se, portanto, dizer que esta abordagem se encontra em 

fase de consolidação à procura das palavras certas para a traduzir para que possa vir a ser usada, 

com utilidade, por outras pessoas. 

O seu potencial inovador resulta, penso, da efetiva alteração de papéis desempenhados por 

professor e estudantes. Numa abordagem desta natureza o professor é, de facto, um 

suscitador/provocador de situações de potencial aprendizagem (Oliveira, 2004) e orientador dos 

trabalhos e da aprendizagem: não parte do princípio de que expor as matérias de forma clara 

(mesmo apresentando pontos de vista diversos sobre o mesmo assunto) basta para exercer a sua 

função de ensinar; parte do princípio que perante situações problema (desafios que façam 

sentido para os estudantes nas suas expectativas e conhecimentos prévios), é necessário criar 

dinâmicas próprias de resolução, para as quais a orientação e feedback do professor pode e deve 

contribuir. 

As limitações deste tipo de abordagem residem, em grande medida, em tradições académicas e 

em práticas escolares enraizadas de exposição de conteúdos assente no professor e no valor 

atribuído ao seu conhecimento: só alguém que domine uma matéria a pode ensinar. Aceito que 

dominar uma matéria é um requisito para ensinar e não questiono, obviamente, que as áreas do 

saber são muito diversas e que é impensável o seu domínio por uma só pessoa. Mas até numa 

mesma área do saber, dominá-la por completo pode ser também impossível (o melhor exemplo 

é o das especialidades e especificidades da investigação académica). Contudo, se o/a professor/a 

— como qualquer outra pessoa — dominar as técnicas de acesso à informação e da sua gestão, 

pode descobrir e construir conhecimento, aprender e, assim, ensinar. O que está aqui em questão 

é que exatamente porque um/a professor/a domina uma matéria, não precisa de se espaldar nela. 

Pode usar esse conhecimento para proporcionar aos/às estudantes a oportunidade de os 

construírem e deles se apropriarem. 

Daqui resulta o potencial de transferabilidade desta abordagem: ancorado/a no seu 

conhecimento, o professor/a, ao perspetivar as suas aulas pode pensar de seguinte forma: que 

vão os/as estudantes fazer durante este tempo que vamos partilhar? Ou parafraseando J. P. Gee 

(2004), que experiências e simulações vão poder ter e fazer, que jogos serão capazes capazes de 

jogar?... 

Em jeito de síntese, retomo as questões iniciais deste relato: Como conciliar esta diversidade de 

backgrounds/interesses/perfis profissionais com um programa de conteúdos disciplinares que, 

por natureza académica, se apresenta igual para todos? Como garantir os resultados de 

aprendizagem prescritos, adequando-os às especificidades e necessidades dos estudantes, 

garantindo a sua motivação, satisfação e sucesso? 
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Qualquer conteúdo é passível de adaptação a necessidades específicas. Aliás, qualquer 

conhecimento existe, é construído e reconstruído em função de necessidades específicas, seja 

ele ou elas de que natureza forem. Acresce que a própria negociação do programa com os/as 

estudantes permite, por si só, que isto seja questionado. E o questionamento é a base do 

pensamento crítico e da vivência democrática. Neste entendimento, é possível garantir 

resultados de aprendizagem prescritos, precisamente através do envolvimento dos/as estudantes 

na definição da forma como vão aprender. 
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