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Resumo 

Este trabalho relata uma experiência pedagógica em que a metodologia de ensino/ 
aprendizagem adoptada se centrou no aluno. Os conteúdos programáticos foram 
integralmente ministrados em sessões em que os alunos foram agentes activos na 
construção dos seus conhecimentos, protagonizando a procura, selecção, recolha, 
síntese e compilação da informação relativa aos tópicos em estudo. Posteriormente, 
em grupos, apresentaram e transmitiram aos seus pares as suas descobertas e 
conclusões em seminários temáticos. A participação dos alunos contemplou ainda o 
seu envolvimento no processo avaliativo, tendo sido convidados a participar na 
definição dos instrumentos, dos critérios e da ponderação dos elementos de avaliação. 
No processo, desempenharam ainda tarefas de auto- e de hetero-avaliação, embora 
manifestado o seu desagrado e algum desconforto relativamente às últimas. Apesar 
da resistência inicial ao modelo desenhado para a unidade curricular, a maioria dos 
alunos concluiu que o estudo por objectivos, em sessões de auto-aprendizagem 
acompanhadas e orientadas pela docente, contribui para a sua aprendizagem e para 
uma maior autonomia. 
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1. Introdução 
No quadro do paradigma de Bolonha, preconiza-se que o ensino actual seja centrado no aluno, 
cuja aprendizagem e formação deve não só contemplar conhecimentos específicos e técnicos 
como abranger um leque de competências ditas genéricas e transversais, no sentido de o tornar 
um cidadão plenamente integrado, autónomo, responsável, empenhado e competitivo. A par desta 
mudança de paradigma, os docentes têm também que reinventar-se na missão de orientar, 
motivar e ajudar os seus alunos ao longo do processo de construção do seu conhecimento, 
experimentando novas práticas e metodologias que melhor se adeqúem a tais objectivos. Tais 
práticas pedagógicas não são contudo estáticas, nem universais são as estratégias metodológicas 
que lhe estão subjacentes, mas antes se constituem fontes e escolas de aprendizagem para o 
próprio docente, que experimenta, analisa, reflecte e redesenha as estratégias para reiniciar 
novos ciclos de ensino/aprendizagem e de transformação pessoal/ profissional. Esta dinâmica de 
reflexão-(re)acção tem vindo a ser estimulada e implementada na Universidade do Minho sob o 
enquadramento dos projectos com o acrónimo TPU (Transformar a Pedagogia na Universidade) 
[1, 2, 3], aos quais têm aderido vários docentes provenientes de áreas que não apenas a da 
Educação.  

O trabalho apresentado nesta comunicação insere-se no âmbito do último projecto – “Transformar 
a Pedagogia na Universidade (TPU): reflectir, (inter)agir, reconstruir” –, que procurou articular 
ensino, investigação e desenvolvimento profissional mediante a indagação crítica das práticas 
pedagógicas, norteando-se pelo seu referencial de princípios pedagógicos: intencionalidade, 
transparência, coerência, relevância, reflexividade, democraticidade, autodirecção e criatividade/ 
inovação [1]. Trata-se de uma experiência pedagógica que foi conduzida pela primeira autora no 
2º ano da Licenciatura em Biologia Aplicada da Universidade do Minho, durante o 2º semestre do 
ano lectivo 2009/ 2010. O objectivo foi implementar na unidade curricular de Genes e Genomas 



(GG) uma estratégia centrada no aluno, dotando-o de ferramentas que lhe permitissem pesquisar, 
analisar, seleccionar e sintetizar os conteúdos programáticos e levando-o também a intervir 
activamente na definição dos critérios e da ponderação dos elementos de avaliação, bem como a 
participar nas tarefas avaliativas. Desta forma, pretendia-se fomentar processos de auto-
aprendizagem, assumindo a professora o papel de orientar e monitorizar o trabalho. Participaram 
no presente estudo 55 alunos, sendo 34 do sexo feminino e 21 alunos do sexo masculino e 
apresentando uma média de idades de 19,5 anos.  

Nos pontos seguintes descreve-se e avalia-se a experiência, salientando-se o seu valor educativo, 
os constrangimentos encontrados e alguns dos desafios que coloca. 

 

2. A experiência pedagógica 
2.1 Contexto e descrição da experiência  
No ano lectivo de 2009/ 2010, a Licenciatura em Biologia Aplicada funcionava num regime 
modular, estabelecido no decurso de uma reorganização espacial e temporal do currículo que foi 
desenhada para ir ao encontro dos princípios de Bolonha e para favorecer a implementação de 
novas metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação. As unidades curriculares desenvolvem-
se assim modularmente, de forma sequencial e intensiva, ocupando cada uma cerca de 4 a 6 
semanas. No caso da unidade curricular a que este trabalho reporta, GG, foi leccionada entre 16 
de Março e 27 de Abril e teve uma carga horária presencial de 67,5 horas.  

A calendarização de GG obedeceu a uma planificação diária e semanal das actividades, variável 
em função de especificidades inerentes à unidade curricular e de acordo com as estratégias 
adoptadas em termos de ensino/ aprendizagem/ avaliação (Figura 1). Foi disponibilizada aos 
alunos com três semanas de antecedência e dada como definitiva no primeiro dia de aulas, após 
analisadas e ajustadas algumas incompatibilidades dos discentes. 
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Fig. 1 Calendarização semanal de GG em 2009/ 2010 (exemplo) 

 
No início da unidade curricular, a par da apresentação do programa, da docente, dos resultados 
de aprendizagem, da planificação e da calendarização, expuseram-se as metodologias de ensino/ 
aprendizagem e explicitaram-se os pressupostos subjacentes à proposta apresentada. Os critérios 

  Universidade do Minho Ano Lectivo Curso:

 Escola de Ciências GENES e GENOMAS

Tempos Sala Sala Sala Sala Sala
2302 2302 2302 2302 2302

8.00

9.00

9.00

10.00

10.00

11.00

11.00

12.00

12.00

13.00

13.00

14.00

14.00

15.00

15.00

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

20.00

Sessões Presenciais A Momentos de Avaliação

P + Sala disponível para Auto-Aprendizagem (AP)

C9 + RA9

Tempo de estudar

debater e 

consolidar consolidar 

debater e 

Tempo de estudar

esclarecer

C7 + RA7

Tempo de estudar

debater e debater e 

consolidar 

Avaliação I

P1

(C1 - C5)

Segunda

12 de Abril 13 de Abril 14 de Abril

P2

C8 + RA8

Terça Quarta

15 de Abril 16 de Abril

BIOLOGIA APLICADA

SextaQuinta

2009/2010 2ºAno:

Tempo para 

Tempo de estudar

C6 + RA6

consolidar 



de avaliação que se desejavam adoptar bem como os seus instrumentos e ponderação foram 
igualmente apresentados. Com a intenção de tornar o processo de ensino/ aprendizagem e o 
processo avaliativo mais transparentes, democráticos e intencionais, os alunos foram convidados 
a comentar a proposta apresentada e a participar numa (re)definição do desenho da unidade 
curricular, tendo sido negociados e (re)ajustados alguns aspectos da mesma, neste caso concreto 
a metodologia de avaliação e a sua ponderação.  

A metodologia de ensino e aprendizagem tentou ir ao encontro de uma aprendizagem activa, mais 
centrada no aluno, a quem se pretendeu não apenas proporcionar a aquisição dos conhecimentos 
basilares na área em estudo, mas que também adquirisse/ desenvolvesse algumas ferramentas e 
competências essenciais à construção da sua autonomia enquanto estudante do Ensino Superior 
e futuro profissional, nomeadamente a utilização das TIC, a capacidade de fazer pesquisa, 
seleccionar e sintetizar a informação obtida, a capacidade de trabalhar em grupo, de se expressar 
oralmente em público, a autonomia, o sentido crítico e a capacidade de avaliar o trabalho dos 
pares e de se auto-avaliar, a inovação e a criatividade. 

 

2.1.1 Tempo de Estudar, Debater e Consolidar 

Foram implementadas dez sessões de auto-aprendizagem, com uma duração mínima de 3,5 
horas, correspondentes a uma divisão dos conteúdos programáticos em 10 unidades temáticas 
(C1 a C10) e designadas como “Tempo de Estudar, Debater e Consolidar” (Figura 1). Nestas 
sessões, foram disponibilizados resultados de aprendizagem (RA1 a RA10) para orientar o estudo 
dos discentes, que se organizaram em grupos de 5 a 6 elementos distribuídos pela sala em ilhotas 
formadas por 4 mesas dispostas num quadrado. Os alunos dispunham de acesso à Internet, numa 
sala disponível das 8 às 20h, e várias obras permaneceram na sala para consulta enquanto a 
unidade curricular foi desenvolvida. O estudo era feito individual e/ou colectivamente, com os 
elementos do grupo a interagir e a colaborar para atingir os resultados de aprendizagem 
estabelecidos. A docente esteve sempre presente, guiando a pesquisa, selecção e recolha da 
informação mais apropriada bem como para aconselhar uma fonte de informação mais adequada, 
esclarecer quaisquer dúvidas e/ou aprofundar algumas questões. Pretendia-se assim que, no fim 
destas sessões, os alunos retivessem os conceitos mais importantes de cada tópico, tendo 
esclarecido as dúvidas surgidas no decurso do seu estudo, e a sessão de auto-aprendizagem 
teria funcionado como um tempo de descoberta, triagem dos aspectos mais relevantes e 
aquisição de conhecimentos sobre os tópicos essenciais, através de um percurso de interacção e 
colaboração interpares. Estes “Tempos” poderiam ser também encarados como uma primeira 
abordagem ao estudo de um dado assunto, assim como o contacto com fontes úteis e as 
estratégias mais adequadas para o aprofundar. 

Quando os alunos sentiam ter atingido os resultados de aprendizagem relativos aos conteúdos 
programáticos de cada sessão (RA1 a RA10), acediam a um documento síntese intitulado No fim 
do seu estudo, veja se sabe… contendo os conceitos principais elencados e/ou ilustrados e que 
lhes permitia ainda rever algum pormenor eventualmente menos trabalhado ou clarificado. Tendo 
ultrapassado esta fase, acediam então a um Desafio na plataforma de e-learning. Este consistia 
num conjunto de questões, num problema, ou numa série de exercícios para resolverem no seio 
do grupo, e que permitia aos alunos avaliar os conhecimentos recém-adquiridos e eventualmente 
fazer nova pesquisa e estudo, redireccionando a sua aprendizagem para esclarecer alguma 
dúvida ou clarificar algum detalhe. O Desafio era resolvido em grupo, idealmente sem a 
intervenção docente, em momentos que se testemunharam de grande interacção e colaboração 
entre os seus membros, sendo avaliado pela docente e entregue no dia seguinte, acompanhado 
da classificação obtida e de um feedback oral a cada grupo.   

 

2.1.2 Tempo para Apresentar 

Em dois momentos ao longo da unidade curricular – designados como “Tempo para Apresentar” - 
foram seleccionados os grupos de alunos que iriam proceder à apresentação oral dos temas de 
cada sessão de auto-aprendizagem em Seminários, sendo o conteúdo e o material que serviu de 
suporte à sua preparação disponibilizados aos restantes colegas. Assim, num primeiro momento, 
cinco grupos apresentaram os cinco primeiros conteúdos abordados, e que posteriormente foram 
alvo de avaliação no primeiro de dois mini-testes (o último cobrindo os restantes cinco conteúdos). 



Nestes seminários os alunos foram ainda agentes de auto- e de hetero-avaliação, orientando-se 
por grelhas específicas previamente discutidas e definidas. A grelha de hetero-avaliação foi 
utilizada pelos alunos para avaliar os trabalhos apresentados pelos seus pares e pela docente 
para classificar esses mesmos trabalhos. A auto-avaliação permitiu não só avaliar o trabalho do 
próprio grupo como ainda diferenciar as prestações dos seus elementos, traduzindo-se num factor 
de correcção que foi aplicado para cada aluno.  

 

2.1.3 Tempo de Avaliar 

Um processo de avaliação será tanto mais democrático e transparente quanto mais os discentes 
forem envolvidos no desenho desse processo mas, se bem que os alunos tenham sido 
estimulados a ser interlocutores activos na negociação dos elementos, modalidades e critérios de 
avaliação, constatou-se que frequentemente preferem não estar envolvidos em tais processos, 
desejando-os delegados no seu professor. Por outro lado, o processo avaliativo será tanto mais 
comprometido quanto mais os alunos participarem na sua própria classificação e na dos seus 
pares. As tarefas de auto- e de hetero-avaliação contribuirão certamente para enriquecer e 
promover a diversidade de opiniões e da análise crítica. Contudo, tem-se verificado, 
invariavelmente que, em cenários pedagógicos anteriores e idênticos, os alunos têm demonstrado 
logo a priori uma maior resistência à adopção de tarefas de hetero-avaliação e uma maior 
receptividade às de auto-avaliação, confessando temerem que factores de índole afectiva 
influenciem e distorçam a avaliação dos e pelos pares [4, 5]. Uma reacção idêntica, de resistência 
e desagrado, foi igualmente observada no decurso desta unidade curricular. Em experiências 
anteriores, tem-se constatado que os alunos preferem e optam por valorizar mais a classificação 
docente do que a resultante da sua própria tarefa avaliativa, mesmo perante uma proposta que 
atribua igual ponderação à tarefa avaliativa dos dois interlocutores no processo [4, 5]. Nesta 
unidade curricular, foi pela primeira vez adoptada a proposta avançada pela docente. 

Em termos de avaliação, para além da auto- e hetero-avaliação referidas, foram ainda acordados 
mais dois momentos avaliativos, em que os alunos realizaram um mini-teste versando parte dos 
conteúdos programáticos (teóricos, práticos e teórico-práticos). Actividades de avaliação múltiplas 
têm vindo a ser propostas pela docente na sua actividade pedagógica, na convicção de que 
tornarão a tarefa avaliativa mais válida, porque mais diversificada ao permitir a expressão de 
competências diversas, e mais democrática e transparente ao envolver activamente os discentes. 
Nesta unidade curricular, a avaliação incluía quatro componentes com a seguinte ponderação 
avançada pelos discentes: 

- Assiduidade, pontualidade, participação … (10%) 
- Mini-teste T1 (25%) e T2 (30%) 
- Desafios.1 a 10 (15%) 
- Trabalho de grupo – Seminários 1 a 10 (20%) 

 

2.1.4 Outros Tempos 

Os momentos de avaliação por mini-teste foram precedidos de uma sessão de esclarecimento e 
debate – “Tempo para Esclarecer” –, onde a turma e docente debatiam e esclareciam os tópicos 
que necessitavam alguma clarificação. Esta aula distingue-se da tradicional aula de revisões pelo 
facto de se centrar em aprendizagens construídas pelos alunos (e não em conteúdos transmitidos 
pelo professor), o que eleva potencialmente o seu grau de comprometimento e participação na 
resolução de dificuldades. 

Aliando a consciência dos crescentes desafios com que um Biólogo actualmente se depara, e a 
sensibilidade à preocupação dos estudantes de licenciatura com o seu futuro profissional, com o 
desejo de ilustrar a importância de GG no currículo estudantil, decidiu-se implementar um 
momento diferente nesta unidade curricular – o “Tempo para Escutar”. Trata-se de uma iniciativa 
em que a unidade curricular abre as portas a 4 a 6 Biólogos recém-licenciados – “Os nossos 
Convidados” – por vezes até conhecidos ou sugeridos pelos alunos, que são convidados a vir 
partilhar com o grupo o seu trabalho e a relatar a sua experiência profissional com técnicas ou 
assuntos da unidade curricular no âmbito da realização de projectos de licenciatura, bolsas de 
investigação, teses de mestrado, ou já como profissionais em laboratórios de genética clínica ou 
forense.  



 

2.2 Avaliação da experiência  
 

2.2.1 Contratempos 

A implementação desta experiência pedagógica não foi completamente pacífica, tendo-se 
registado logo alguma resistência por parte dos alunos aquando da sua apresentação. Os 
aspectos mais controversos, para os quais se observa uma resistência e desagrado quase inatos, 
consistiram: (i) no facto de se desejar que a aprendizagem fosse efectuada pelos próprios alunos, 
guiados por conjuntos de objectivos de aprendizagem e tendo na docente uma tutora e não uma 
transmissora de conteúdos e (ii) por se pretender que os alunos interviessem activamente no 
processo avaliativo através de várias tarefas, entre as quais a indesejada e temida avaliação dos 
pares e pelos pares. E se bem que a proposta da unidade curricular tenha sido alvo de discussão, 
ajustes e negociação, esta não foi completamente desprovida de alguns limites, caso contrário ter-
se-iam abandonado tal metodologia e tarefa, conforme desejo dos alunos. A sua cedência e 
concordância face à metodologia de auto-aprendizagem acabou por ser obtida sensibilizando-os 
para o facto de que o estudo realizado da forma proposta seria uma mais-valia para a sua 
autonomia e para a avaliação, uma vez que haveria oportunidade de abordar e preparar todos os 
conteúdos com antecedência, de forma colaborativa, respeitando ritmos e estilos de 
aprendizagem diferentes e podendo o aluno aferir e modelar ao longo do percurso os progressos 
realizados. Quanto à hetero-avaliação, foram os pressupostos pedagógicos de transparência, 
democraticidade, coerência, relevância e reflexividade que permitiram sossegar as vozes mais 
discordantes, acabando-se inclusivamente por acordar uma ponderação de igual peso para as 
tarefas avaliativas da professora e dos alunos. 

Após estes contratempos iniciais, constatou-se que nem sempre os discentes percepcionam de 
igual forma as intenções pedagógicas do docente e que de algum modo as “regras do jogo” 
podem ser viciadas… Assim por exemplo, durante o “Tempo para Estudar e Aprender”, constatou-
se que os alunos procediam frequentemente a uma divisão das tarefas, encontrando-se cada 
elemento do grupo a resolver e a responder a um conjunto de objectivos distinto do dos colegas. 
Se bem que tal estratégia permitisse alguma economia de tempo e trabalho momentâneos, os 
alunos acabaram por mais tarde reconhecer que essa postura não foi a mais adequada, 
especialmente por não ter sido seguida de um momento de partilha e debate de todos os tópicos 
abordados, num processo colectivo e colaborativo de construção e modelação do conhecimento 
no seio do grupo. Realmente, pretendia-se que no fim de tais sessões os alunos aprendessem e 
retivessem os conceitos mais importantes de cada tópico, funcionando a sessão de auto-
aprendizagem como um tempo de descoberta, triagem dos aspectos mais relevantes e 
conhecimento sobre os tópicos essenciais, e que poderia ser também encarado como uma 
preparação prévia para a avaliação. 

 

2.2.2 Resultados 

Apesar das pequenas dificuldades referidas, a experiência foi claramente positiva na perspectiva 
da docente. Comparativamente a anos lectivos anteriores, os resultados foram melhores em 
termos da taxa de aprovados e da classificação média obtida. Mais importante no entanto, e 
também mais gratificante, foi o facto de desta forma ter conseguido envolver na unidade curricular, 
e aprovar, alguns alunos cujo perfil era reconhecidamente de desinteresse e apatia. 

Como o melhor público para avaliar esta experiência são indubitavelmente os alunos, foi-lhes 
solicitado o preenchimento de um questionário breve (Figura 2), destinado a conhecer as suas 
reacções e opiniões sobre o funcionamento da unidade curricular. 

 



 

Fig. 2 Questionário para avaliação do funcionamento da unidade curricular (1ª página) 

 

Ao inquérito disponibilizado responderam 87,3% dos alunos (48 respondentes). Do elenco de 
opções a assinalar como correspondentes aos aspectos mais positivos da unidade curricular, os 
itens que reuniram maior número de respondentes foram: 

- os Desafios (58,3% dos respondentes), 

- a utilização da plataforma Blackboard (43,8%), 

- a negociação sobre aspectos da unidade curricular (41,7%) e os Seminários C1 a C10 (41,7%), 

- as aulas práticas (39,6%), 

- o estudo por objectivos (35,4%), 

- os “Tempo para Estudar e Aprender” (27%) e os “Nossos Convidados” (27%) 

- e o feedback sobre as classificações (25%).  

Quando indagados sobre os aspectos percepcionados como mais negativos no mesmo leque de 
opções anteriores, foram o estudo por objectivos e/ ou os “Tempos para Estudar e Aprender” que 
recolheram o maior número de respostas, tendo sido cada um dos itens referido por 16,7% dos 
respondentes, seguidos da “hetero-avaliação” (assinalada por 7 alunos). É curioso constatar que o 
primeiro item é alvo de alguma ambivalência uma vez que é percepcionado como positivo mas 
também sentido como negativo.  

Eis alguns comentários dos alunos justificando as suas opiniões menos positivas sobre o estudo 
por objectivos, e traduzindo essencialmente a insegurança e o receio de o seu estudo não ter 
abrangido conteúdos importantes ou com a profundidade desejável: 

“Penso que o estudo por objectivos tem pontos positivos e negativos. Nem sempre vamos ao 
fundo das questões e nem sempre todo o grupo está empenhado na sua concretização.” 

“O estudo por objectivos foi um dos aspectos mais problemáticos, até porque não era um dos 
métodos ao qual estávamos habituados. A confusão gerada na aula pelo estudo dos grupos 
também não foi das coisas mais agradáveis.” 



“(…) estamos a pesquisar e por vezes estudamos coisas que no fundo não são importantes e as 
importantes não vimos. (…) eu não estou de acordo pois é mais trabalhoso e é necessário mais 
independência e penso que ainda não estou preparado para isso.” 

“(…) fazem falta as aulas teóricas como em Hereditariedade. A professora dá umas aulas muito 
boas e quando se tem prazer em dar aulas dá mais prazer ouvir pelo que não devia deixar de dar 
aulas teóricas.” 

Os discentes que mostraram desagrado relativamente ao “Tempo para Estudar e Aprender” 
referiram aspectos comuns aos do item anterior ou alguns constrangimentos de funcionamento: 

“Pessoalmente prefiro aulas teóricas convencionais.” 

“Penso que as aulas teóricas da professora resultariam melhor.” 

“(…) por vezes não eram muito produtivos.” 

“(…) era difícil não dispersar e iniciar actividades não relacionadas com a aula.” 

“(…) devido ao imenso barulho e confusão que se criou por vezes na sala (…).” 

As opiniões acima transcritas revelam, de um modo geral, uma preocupação legítima com a 
aprendizagem dos conteúdos da unidade curricular, pressupondo que uma aprendizagem dirigida 
pelos alunos pode ter piores resultados do que uma aprendizagem directamente conduzida pelo 
professor. Na realidade, isso não se verificou nas classificações finais por comparação com 
abordagens anteriores, embora se reconheça que a auto-aprendizagem gera receios e incertezas, 
na medida em que os alunos tomam decisões e regulam os processos de construção do 
conhecimento, ao invés de apenas terem de ouvir o professor e memorizar conteúdos. O papel do 
aluno complexifica-se e torna-se mais exigente, sendo de esperar algumas reacções como as que 
acima se apresentam e às quais se prestou atenção, discutindo-as abertamente com os alunos 
durante as (re)avaliações periódicas do funcionamento da unidade curricular. 

Relativamente à hetero-avaliação, os discentes invocaram argumentos relacionados com a sua 
competência/ capacidade de avaliar e a interferência de factores pessoais na avaliação, como se 
depreende dos comentários que se seguem. Talvez por isso se tenha constatado também que 
alguns alunos sobrevalorizaram ou tendem a sobrevalorizar os seus próprios trabalhos, atribuindo-
lhes uma classificação superior à dos pares e à do docente, porventura para antecipar um 
eventual impacto negativo da avaliação os seus colegas, diluindo e compensando os seus efeitos.  

“A hetero-avaliação não é muito correcta; talvez seja bom haver mas não com um peso tão 
elevado na avaliação.” 

“(…) não gostei de ter que avaliar os meus colegas porque penso que na altura não me 
encontrava suficientemente dentro do tema para o avaliar, achando por isso que acabamos por 
ser prejudicados (e prejudicar) com esta avaliação.” 

“ (…) acho que não temos competência para avaliar os nossos colegas.” 

“não percebo qual a utilidade” 

“ (…) dificuldade de avaliar o rigor científico devido ao meu desconhecimento relativamente às 
questões abordadas.” 

Mais uma vez, as objecções dos alunos são legítimas: Como avaliar os colegas se não são 
especialistas da disciplina? Em que medida a sua avaliação é legítima? Contudo, a hetero-
avaliação, tal como a auto-avaliação, é uma actividade essencialmente formativa, que permite aos 
alunos discutir os critérios de qualidade dos trabalhos realizados e assim compreender o que se 
espera que sejam capazes de fazer, que dificuldades encontram e como poderão ser resolvidas. 
Infere-se dos comentários apresentados que os alunos estão sobretudo preocupados com os 
efeitos da avaliação na classificação, o que se explica por uma tradição em que não é usual 
participarem no processo avaliativo, encarando a avaliação como uma tarefa exclusiva do 
professor. Aqui podemos também equacionar a questão da justiça na avaliação, mas pressupor 
que a avaliação será mais justa se for apenas realizada pelo docente é admitir que um juízo de 
valor emitido por um sujeito é mais válido do que um juízo de valor que resulte de um acordo 
intersubjectivo entre dois ou mais sujeitos. Por outro lado, ao participar no acto avaliativo, os 
alunos têm a oportunidade de experienciar a sua complexidade e compreendem melhor as 
avaliações realizadas pelos professores, os quais, e contrariamente ao que muitos alunos 



pensarão, também se defrontam com dilemas e dificuldades perante a tarefa de avaliar e 
classificar um aluno. Finalmente, a participação dos alunos faz com que a avaliação seja assunto 
de diálogo e reflexão, permitindo aos alunos expressar as suas opiniões e ao professor conhecer 
as representações dos alunos, o que constitui uma base necessária à negociação e entendimento 
mútuo nesta matéria.  

Apesar dos constrangimentos assinalados, num outro inquérito, 72% dos alunos reconheceram 
que a “a auto-aprendizagem até funciona” (47 respondentes; 4,5% não respondeu) e 94% não 
duvidam de que os “Tempos para Estudar foram úteis na sua preparação para a unidade 
curricular” (49 respondentes). E esta constatação foi de algum modo também uma surpresa para 
os discentes, daí talvez a ambivalência de sentimentos atrás mencionada: a par do desagrado 
imediato e da resistência à mudança e à inovação, houve (cremos) algum reconhecimento do 
valor e benefícios da metodologia. As alunas que redigiram os dois comentários que se seguem 
são provavelmente as melhores testemunhas desta situação: 

“Apesar de achar que teria sido melhor ter as aulas normais com a professora a explicar, tenho de 
confessar que acabei por aprender a assimilar a matéria (…).” 

“Não fiquei fã do Tempo para Estudar e Aprender apesar da auto-aprendizagem permitir adquirir 
autonomia no estudo (…).” 

Esta ambiguidade é legítima: a auto-aprendizagem tem custos, e não apenas ganhos. Mas é 
apenas quando a percepção dos ganhos se sobrepõe à percepção dos custos que os alunos a 
validam e interiorizam como forma de aprender. 
 

2.3 Desafios… 
Constrangimentos de natureza variável, que passam pelos docentes, pelos discentes e pelas 
instituições, ameaçam por vezes o desenvolvimento de experiências pedagógicas. Assim, o 
desagrado e resistência iniciais face à metodologia de ensino/aprendizagem/avaliação que se 
desejou implementar na experiência aqui descrita são convites à desistência do docente, ou pelo 
menos ao abandono de determinadas práticas menos populares entre os alunos. Contudo, uma 
pedagogia transformadora não se pode reger pelos ditames da convenção e pelo medo do 
desconhecido, factores a ter em conta quando se criam rupturas face a práticas de ensino e 
aprendizagem familiares e legitimadas por séculos de tradição. Nesta circunstância, o docente 
deve apoiar os alunos na reflexão sobre as suas experiências, procurando sensibilizá-los para 
práticas que potenciem o desenvolvimento da sua autonomia e assentem em valores 
democráticos. Como acabou por se concluir nesta experiência, a direcção tomada parecia certa, já 
que os alunos acabaram por reconhecer que não só aprenderam como se tornaram mais 
autónomos, muito embora alguns continuem a revelar alguma insegurança nestes novos formatos 
e prefiram aulas expositivas clássicas se tal escolha lhes for permitida.  

Aprender a aprender leva tempo, e talvez um dos aspectos a ter em conta neste caso em 
particular seja o facto da unidade curricular se desenvolver num período de tempo relativamente 
curto. De facto, as metodologias centradas nos alunos gastam mais tempo do que as 
metodologias de natureza transmissiva, exigindo aquilo que Giroux [6] designa como “tempo 
público”, um tempo desacelerado, de reflexão e debate, de questionamento individual e colectivo, 
contrário a um “tempo empresarial”, acelerado, determinado pela noção de eficácia e pelo 
cumprimento rápido de objectivos e obtenção de resultados. Na metodologia seguida, a tensão 
latente entre estes dois tempos fez-se sentir talvez de forma mais evidente pela concentração da 
unidade curricular em poucas semanas, o que seria, ainda assim, menos problemático se os 
alunos estivessem já habituados a aprender desta forma. A resistência de alguns alunos aos 
espaços de auto-aprendizagem e à aprendizagem colaborativa, associada à sua preferência pela 
transmissão de conteúdos, revelam uma valorização do “tempo empresarial” em detrimento do 
“tempo público”. Contudo, é este tempo que possibilita o diálogo e a construção social do 
conhecimento, é este tempo que nos abre ao outro e permite estabelecer relações de 
interdependência positiva, é este tempo que pode favorecer a democraticidade nos processos 
pedagógicos. Criar “tempo público” é, assim, um dos desafios de uma pedagogia transformadora 
e podemos dizer que esta experiência se orienta nesse sentido. 



Após experimentação e reflexão, os aspectos menos conseguidos da experiência constituem 
assim e agora um novo desafio, e mote de aperfeiçoamento em próximas edições, mantendo a 
fidelidade aos pressupostos pedagógicos que têm orientado as anteriores experiências. 

Uma verdadeira mudança da prática pedagógica encontra também obstáculos no actual contexto 
do ensino superior, e se bem que as experiências/ inovações pedagógicas sejam legitimadas e 
instigadas até pelo Processo de Bolonha, correm o risco de ser meramente uma moda do figurino 
de Bolonha, face às exigências na investigação e produtividade disciplinares e a uma cultura 
institucional tecnicista onde o ensino se tornou “o filho de um Deus menor”. Este é talvez um dos 
maiores paradoxos que os professores do ensino superior hoje vivem: por um lado, exige-se-lhes 
formação e inovação, mas por outro não se reconhece ao ensino o estatuto e dignidade que ele 
deveria ter. 

Para uma mudança verdadeira e profunda, a pedagogia tem que ser transformadora e os 
obstáculos e limitações deverão ser encarados como desafios à criatividade, coerência e 
persistência. Mesmo que o nosso esforço neste sentido não seja devidamente recompensado, 
sabemos que só assim responderemos ao imperativo de qualquer educador: perguntar-se a si 
mesmo, continuamente, o que faz com que a sua acção seja verdadeiramente educativa, e 
procurar, continuamente, que o seja cada vez mais. Este imperativo não está sujeito às reformas 
do ensino superior, e o que se verifica é que estas reformas, por muito bem intencionadas que 
sejam, nem sempre encontram na prática condições favoráveis ao seu desenvolvimento. É o caso 
do processo de Bolonha, cuja operacionalização tem sido mais estrutural do que pedagógica, 
conduzindo a uma mudança superficial e não profunda da pedagogia nas universidades [8]. Ainda 
assim, os projectos TPU têm demonstrado que é possível ir além das mudanças superficiais, 
desde que os docentes se disponham a colaborar entre si, a experimentar e a avaliar as suas 
experiências. Este texto é um dos exemplos desta prática.  
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Resumo 

Criatividade — um talento mágico, um sinal de inteligência, ou ferramenta essencial 
para a aprendizagem? O objectivo deste texto é mostrar como alunos do ensino 
superior trabalharam sob os auspícios da criatividade e algumas das implicações que 
foram induzidas no processo de ensino-aprendizagem. Fornece-se uma imagem de 
criatividade, de algum modo construída por esses alunos e vai-se discutindo a 
importância do pensamento divergente na universidade e na vida. Abordam-se 
implicações no processo e nos resultados do ensino-aprendizagem, à medida que se 
refere um exemplo de criatividade em sala de aula (criação de revistas/ fanzines de 
natureza científica, dirigidas a públicos-alvo definidos), acompanhado por depoimentos 
dos alunos.  

Palavras Chave: criatividade, pensamento divergente, pedagogia, resolução de 
problemas, ensino superior. 

 

1. Criatividade: uma urgência? 

Os tempos complexos que vivemos solicitam-nos a resolução rápida, inovadora e eficaz de 
problemas. As palavras “qualidade” e “criatividade” estão na ordem do dia [1]. A super 
complexidade de um mundo incerto [2] induz a necessidade urgente de transformação da 
pedagogia no ensino superior, com a promoção de novas formas de ensinar e de aprender [3, 4, 
5]. As organizações, mais do qualquer outro sector da sociedade, têm-se interessado pela 
criatividade porque há necessidade de diversificar produtos, antecipar demandas, recrutar e 
manter bons empregados e melhorar a qualidade dos produtos e serviços, porque se trata já de 
uma questão de sobrevivência do mercado [6]. As tecnologias de informação e comunicação 
tiveram e têm um papel determinante porque foram e são capazes de induzir alterações no modo 
como as pessoas vivem, trabalham, interagem e adquirirem conhecimento. A adopção da 
computação social [7] e das novas abordagens participativas geraram grande impacto nos 
serviços públicos. O desenvolvimento colaborativo e a partilha de conteúdos através dos media 
(por ex., blogs, podcasts, Wikipedia, YouTube) e de redes sociais (por ex., MySpace, Facebook, 
SecondLife) estão efectivamente a transformar o capital social. Empregadores, agências 
governamentais e mesmo instituições académicas indicam, com frequência, que querem 
licenciados que possam resolver problemas criativamente em laboratório, no campo ou noutros 
ambientes. Assim, para sobrevivermos ao nosso tempo devemos desenvolver capacidades em 
que se valorizem a experimentação e o risco, como factores de aprendizagem decisivos. Os 
indivíduos devem ser capazes de resolver problemas com eficácia, de fazer boas escolhas, de 
encontrar rapidamente soluções. A complexidade crescente da vida e a procura de soluções 
novas para problemas antigos, ou que ainda persistem, requerem um modo de pensar mais 
criativo, já que não se pode encontrar uma resposta imediata, correcta e única [8, 9]. São desafios 
muitíssimo importantes porque estão directamente associados à sobrevivência da espécie 



 

 

humana. Torna-se, assim, importante estudar/ trabalhar a criatividade ao mesmo tempo que se 
desenvolvem elevados níveis de produtividade [10]. 

Dos indivíduos graduados ou pós-graduados em Biociências espera-se que absorvam uma 
enorme quantidade de informações a partir de uma base de conhecimento em rápida expansão. 
De um modo aparentemente paradoxal, quando solicitados a resolver problemas, deseja-se, 
geralmente, que os estudantes de ciências encontrem uma única resposta correcta para uma 
pergunta bem definida. Como, frequentemente, há muito pouco tempo para o desenvolvimento de 
abordagens criativas para a resolução de problemas, há necessidade de, em momentos 
anteriores, envolver  os alunos universitários na geração de uma gama de soluções alternativas.  

Existe hoje a noção, cada vez mais clara, da impossibilidade de se saber tudo sobre um 
determinado assunto, porque os conhecimentos se renovam constantemente. Como a 
concorrência económica é mundial, o trabalho tem de ser permanentemente readaptado a novas 
técnicas e iniciativas dessa concorrência. Não é suficiente trabalhar bem, é urgente fazê-lo cada 
vez melhor [10]. Ressalta daqui a importância e a urgência de desenvolver nos alunos 
capacidades que os ajudem a adaptar-se às novas circunstâncias e situações, resolvendo 
criativamente os problemas ao invés de se reiterar práticas de simples repetição e/ ou 
memorização de conhecimentos. É necessário apelar à sua inteligência, mas também à sua 
criatividade [11]. A sociedade actual exige de todos um constante papel de auto-aperfeiçoamento 
e de resolução criativa de problemas. Vive-se a sociedade da criação. Como os conhecimentos se 
substituem rapidamente em consequência dos progressos científicos e tecnológicos, devem 
desenvolver-se (as) capacidades que ajudem os indivíduos a mais facilmente se adaptarem a 
novas circunstâncias e situações. Também já não basta estudar e pensar bem, é preciso fazê-lo 
cada vez melhor. E, para isso, é necessário, recorrer, como já se disse, à nossa inteligência, e à 
nossa criatividade. Já só é possível funcionar com eficácia se a acção for baseada em todas as 
potencialidades dos indivíduos. Desenvolver o potencial criativo de cada um é mesmo urgente. É 
neste contexto que importa avaliar o papel que a criatividade desempenha, ou pode 
desempenhar, no espaço do sucesso ou do insucesso dos nossos alunos e na qualidade do 
nosso sistema de ensino. Interessa também perceber-se se a escola, como expressão do sistema 
social, destrói ou favorece a aptidão para a criatividade [12]. 

 

2. A criatividade: breve resenha 

“Criatividade” refere-se à capacidade de resolver problemas de forma muito competente e original 
e não é simplesmente uma questão de ocorrência de ideias novas. A criatividade socialmente 
valorizada é a que implica a capacidade de criar ideias novas e úteis, ideias que colmatem uma 
necessidade relevante ou criem uma nova tendência que gere um impacto [13]. O pensamento 
criativo, por natureza divergente, procura encontrar soluções novas, por oposição ao pensamento  
crítico convergente, em que o  indivíduo dirige os seus esforços para encontrar uma solução 
correcta e conhecida. 

Há muito se sabe que pensamos e agimos de acordo com o paradigma cartesiano, baseado no 
raciocínio lógico, linear, sequencial (referido frequentemente como “crítico” em neurobiologia e 
ciências afins), deixando de lado as emoções, a intuição, a capacidade de ousar soluções 
diferentes, enfim, a criatividade (denominado pensamento “criativo” pelas ciências biológicas e 
médicas). O objectivo é deslocarmo-nos para uma posição mais anti-cartesiana: “existo, logo 
penso”. A visão do homem como um todo é a chave para o desenvolvimento integral do ser. 
Utilizando mais, ou quase sempre, o hemisfério esquerdo, considerado racional, deixamos de 



 

 

usufruir dos “benefícios” do hemisfério direito, referido como criativo. O pensamento lógico ou 
crítico convergente é analítico, focado e objectivo, verbal, linear, exercitando o cérebro esquerdo 
[14]; o pensamento criativo é referido como divergente é produtivo, difuso e subjectivo, visual, 
associativo, promovendo o exercício o cérebro direito [15]. 

Quando se fala de pensamento crítico convergente fala-se, no essencial, de pensamento correcto, 
no sentido de corresponder ao que é, quase sempre, legitimado pela comunidade científica. Falar 
de criatividade é falar essencialmente de possibilidades alternativas – como alcançar/ atingir 
ideias novas e úteis. Uma ideia nova pode ser uma nova teoria, um produto novo, uma nova 
solução para um problema ou uma concepção para uma obra e inclui, certamente, elementos 
anteriores ou antigos. Alcançar algo novo é produzir algo que é distinto e especial. Em termos 
práticos, para se ser criativo é necessário estar pronto para se desviar do vulgar e do tradicional. 
É frequente quer o hábito de seguirmos as instruções quer a demonstração de medo de desafiar o 
status quo ou de explorar algo novo, porque isso implica uma certa atitude exploratória, corajosa e 
curiosa [16]. 

A criatividade é, para muitos, algo reservado a cientistas ou artistas; ignora-se o facto de ser 
exactamente o pensamento criativo que nos ajuda a encontrar soluções para os inúmeros 
problemas com que somos confrontados diariamente. Outros parecem crer que a criatividade é 
uma questão de aguardar pela “inspiração”. O processo de ocorrência de “ideias inspiradoras” é 
ainda bastante misterioso, mas é um facto que há pessoas mais criativas do que outras e seria 
um erro pensar que a criatividade é um estado passivo da mente, como nos recorda Boden [17]. 
Embora seja verdade que não há nenhum algoritmo especial para a criatividade, existem práticas 
de pensamento e destrezas que podem ser ensinadas/ aprendidas para melhorar a criatividade.  

Qual a proveniência das novas ideias? A resposta mais simples é dizer que as novas ideias são 
realmente ideias antigas, rearranjadas de uma maneira nova. Isto parece ser igualmente válido 
para a criação de conceitos ou teorias ou lançamento de uma nova moda ou tendência cultural. 
Como se geram novas ideias a partir de ideias antigas? As ideias são geralmente compostas por 
diferentes elementos; procuramos uma nova combinação de ideias agregando ideias diferentes, 
suprimindo alguns elementos ou substituindo alguns elementos por outros. Os ingredientes para a 
criatividade dependem do “stock” de ideias que estão disponíveis para a recombinação [18]. Um 
domínio limitado do conhecimento implicará menos recursos para reutilizar na formação de ideias 
novas. É por isso que a curiosidade intelectual e uma ampla base de conhecimentos podem 
aumentar significativamente a criatividade — está-se na posse de mais conceitos, teorias e 
experiências para se poder escolher. É também por isso que pode ser útil a consulta de outras 
pessoas da mesma e/ ou de diferentes áreas do saber para tentar solucionar um problema. 

O pensamento crítico convergente é uma condição necessária para a criatividade cognitiva. A 
criatividade cognitiva diz respeito ao aparecimento/ surgimento de soluções para problemas 
práticos ou teóricos. A criatividade cognitiva implica a geração, a avaliação e a modificação de 
novas ideias. Quando necessitamos de novas ideias para resolver um problema, o pensamento 
crítico é necessário para ajudar a determinar a pertinência e eficácia da ideia. A avaliação de 
qualquer proposta para resolver um problema deve envolver uma boa dose de pensamento crítico   
convergente [8]. A criatividade artística (associada à criação de obras de arte)  exprime-se em 
ideias e emoções, sob várias formas de arte (onde se podem incluir revistas, por ex., ou mesmo 
aulas! Porque não? Não temos nós a clara noção de que já estivemos de algum modo ligados a 
aulas que foram ou são verdadeiras obras de arte?). O pensamento lógico, como tal, não se opõe 
à criatividade artística, mas a destreza no pensamento crítico convergente, só por si, pode não 
intensificar a criatividade artística. 



 

 

A criatividade é reforçada pela capacidade de detectar conexões entre as ideias. O nosso 
“armazém” de ideias fornece os ingredientes para gerar novas, mas é importante não esquecer 
que ideias úteis podem provir de fontes inesperadas. Trata-se de ver uma ligação entre o assunto 
em causa e outros assuntos cuja ligação pode parecer muitas vezes remota. Assim, se queremos 
ser criativos, devemos estar prontos para explorar as ligações entre diferentes áreas. Em primeiro 
lugar, isto significa que devemos ter uma vasta base de conhecimento. Os indivíduos criativos, de 
um modo geral, são portadores de uma grande bagagem em termos de leitura e curiosidade e 
frequentemente estão dispostos a envolver-se em temas que não lhes trazem benefícios 
imediatos. Em segundo lugar, devemos garantir que os processos de aprendizagem tenham como 
objectivo uma compreensão profunda das ligações entre os conceitos chave. Estudar não é 
apenas lembrar “bits” e peças de informação não relacionada. Devemos assegurar-nos de que 
olhamos a informação a partir de ângulos diferentes e que a reformulamos sistematicamente, de 
forma a conseguir uma melhor compreensão [19]. 

 

3. Da teoria à prática 

 

3.1 Primeiro passo 

Como já não questiono que os alunos preferem aprender de uma forma criativa [20], explorando, 
questionando, manipulando e experimentando ideias [21], implementei a criação de revistas/ 
fanzines nos diversos grupos de trabalho de alunos que frequentaram, no ano lectivo 2009-2010, 
na Universidade do Minho, as unidades curriculares de Biologia Humana e Bioquímica do 
Mestrado Integrado de Psicologia (MIPSIc) e da Licenciatura em Optometria e Ciências da Visão 
(OCV), respectivamente. O material produzido, com uma forte vertente científica, seria dirigido a 
públicos-alvo, previamente definidos pelos diferentes grupos de alunos. As revistas/ fanzines 
funcionariam como uma extensão do saber, de dentro da Universidade para fora dela e teriam que 
obedecer a critérios previamente acordados com os alunos: correcção de conteúdos, linguagem 
adequada e dirigida ao público alvo, escolha de material com qualidade e inovação/ criatividade. 

Durante o mesmo período lectivo, estes alunos elaboraram ainda diários pessoais onde foram 
registando as sínteses dos conteúdos que foram alvo da sua pesquisa e comentários (análises 
críticas) referentes a tudo o que se foi passando e pensado ao longo das aulas. Assim, foram 
tecendo textos ou pequenos comentários onde referiram o que foram sentindo, à medida que 
construíam a sua revista ou fanzine. Alguns excertos desses textos e comentários, e pequenos 
diálogos ocorridos nas aulas que fui anotando, aparecerão como “documentos” neste texto. 

 

3.2 Segundo passo – O “brainstorming” 

Mesmo antes de cada grupo de alunos iniciar trabalho para incorporar na respectiva revista/ 
fanzine, promovi um debate sobre as razões que me levavam a escolher este tipo de tarefa e, em 
particular, sobre a importância da criatividade na aprendizagem significativa e na vida. 

Num primeiro momento, a minha questão foi: o que entende cada um de nós por “criatividade”? 
Apesar de um certo silêncio inicial, as opiniões começaram a surgir e foram diversificadas. Hoje 
julgo que foram complementares. Uns assumiram tratar-se de uma habilidade. Era a capacidade 
de imaginar ou inventar algo novo. Claro que a criatividade não seria a capacidade de criar do 
nada, mas a capacidade de gerar novas ideias através da combinação, alteração ou reaplicação 
de ideias já existentes. Algumas ideias criativas poderiam ser surpreendentes e brilhantes, 



 

 

enquanto outras seriam simples e práticas; seriam ideias em que ninguém parecia ter ainda 
pensado. Outros defenderam que se tratava da capacidade de aceitar a mudança e a novidade, 
uma vontade de brincar com ideias e possibilidades, a capacidade de ser flexível perante várias 
perspectivas, de apreciar o que é bom, procurando, ao mesmo tempo, melhorá-lo. Tratava-se, 
então, de uma atitude. Somos treinados a aceitar apenas um pequeno número de coisas 
permitidas ou consideradas normais e a deixar de explorar outras capacidades/ possibilidades, 
disseram. Alguns consideraram que as pessoas criativas eram pessoas com trabalho árduo, que 
trabalhavam continuamente para melhorar ideias e soluções, fazendo alterações graduais e 
aperfeiçoamentos das suas obras. Neste caso defenderam a criatividade como um processo. 

Agora eram os próprios alunos a questionar: como produziríamos resultados criativos? Existiria 
algum método? Creio que identificámos vários. Foi referido que as novas ideias, como não 
surgiam do nada, derivariam de outras ideias, novas soluções das anteriores; o novo melhoraria 
ligeiramente o que era mais velho ou antigo. Seria uma evolução gradual por incrementos, 
obtendo-se no final algo muito diferente do inicial. Ficámos então com a noção de que qualquer 
problema resolvido poderia ser resolvido novamente de uma maneira melhor. Houve quem 
assumisse tratar-se de uma revolução: a melhor ideia poderia ser nova e ser completamente 
diferente; haveria, neste caso, uma mudança acentuada das ideias anteriores. Outros, não 
pretendendo ser tão radicais, assumiram que talvez fosse melhor olhar para algo antigo, com 
novos olhos. Seria um definir de novos caminhos que iria além dos rótulos. O desprendimento 
removeria preconceitos, expectativas e suposições e permitiria descobrir como é que algo poderia 
ser aplicado de novo. Seria uma reaplicação. Outros defenderam que se trataria de ver o assunto/ 
problema sob um outro ângulo. Seria uma mudança de direcção, uma “inspiração” criativa ou um 
“insight” que levaria à resolução do problema, sem implementar uma solução em particular. 
Finalmente, houve ainda quem defendesse que tudo passaria por combinar duas ou mais ideias 
existentes sintetizando-as numa ideia nova. Tínhamos já um mundo de “maneiras” de ser 
criativos! 

Durante o debate identificámos atitudes que bloqueavam a criatividade e outras que a 
estimulavam. No primeiro caso  incluíam-se: 

1. A reacção aos problemas. É com frequência que consideramos as reacções aos problemas 
como sendo maiores/ mais complexas que os próprios problemas ou pura e simplesmente 
negamos a sua existência. O problema deveria ser visto como uma oportunidade para, por um 
lado, encontrar uma solução eficaz e, por outro, um desafio para melhorar capacidades. O 
problema poderia ser visto como a diferença entre o que se tem e o que se quer, como o 
reconhecimento da existência de algo melhor do que a solução actual, ou como uma 
oportunidade de fazer algo mais positivo. 

2. Considerar que “não se pode fazer”. Ao assumir-se que algo não pode ser feito ou que um 
problema não pode ser resolvido, estamos a dar ao problema um poder, ou força, que não 
tinha antes. É desistir antes de começar, dizia alguém! 

3. A atitude de dizer “eu não posso/ consigo fazer” ou “não há nada que eu possa fazer”. 
Partiram do princípio de que os problemas só poderiam ser resolvidos por “especialistas” e 
não por cada um de nós porque ou não seríamos suficientemente inteligentes ou especialistas 
na matéria, ou poderíamos não ser bem sucedidos. 

4. Houve quem assumisse não ser criativo! Como, de algum modo, todos somos criativos, 
percebi que tinha uma tarefa pela frente: despertar a criatividade, quase sempre reprimida 
pela própria educação. 



 

 

5. Outros disseram que se tratava de atitudes infantis (assumiram que os “criativos” eram 
pessoas pouco “maduras”) porque todos nos esforçamos por parecer sempre maduros e 
“sofisticados”, envergonhando-nos de posturas mais criativas, quando mais jovens. 

6. Também houve quem se preocupasse com o que as pessoas iriam pensar. Constatei que a 
pressão social exercida sobre cada um de nós induz resignação, “normalidade” e pouca 
criatividade. Como as pessoas continuarão a “pensar” sempre algo sobre nós, não devemos 
bloquear atitudes mais criativas. Quem é que, dentre os maiores, foi verdadeiramente criativo 
sem ser ridicularizado? As novas ideias podem ser recebidas com riso e desprezo, mas isso 
não as torna menos criativas!! 

7. Um grupo de alunos ainda referiu o medo/ possibilidade de falhar, como se quando 
falhamos não estivéssemos a aprender um sem número de coisas! 

Depois deste conjunto de “senãos” sugeri que nos debruçássemos sobre as posturas/ atitudes 
mais desejáveis para gerar um ambiente criativo. Foram referidas as seguintes: 

1. Curiosidade: as pessoas criativas querem saber coisas — todos os tipos de coisas — 
nem que seja só para as conhecer. O conhecimento não necessita de uma razão e é 
necessário à criatividade. Muitas ideias/ soluções criativas surgem a partir de variações de 
um conhecimento ou de combinações de conhecimentos. Como as ideias não surgem do 
nada, além de conhecer também é relevante conhecer o porquê. 

2. A capacidade de sentir necessidade de melhorar e propor um método para fazer uma 
melhoria. É um não estar satisfeito com o que já existe, um descontentamento positivo, 
entusiasta, construtivo. Poderemos sempre resolver um problema mais uma vez, mas 
melhor. 

3. Acreditar que a maioria dos problemas podem ser resolvidos. 

4. Deixar de criticar e de julgar. Há ideias novas que, porque são novas e estranhas, podem 
parecer bizarras... Há ideias que só parecem ser aceitáveis depois de se tornarem 
familiares. 

5. Ser “perito” a ver o que há de bom naquilo que nos parece mau. Às vezes o que nos 
parece mau possui, revela ou induz a ideias ou trabalhos que são muito positivos. 

6. O surgimento de problemas no caminho não é necessariamente mau porque podem 
induzir soluções melhores. 

7. Há problemas que podem ser também soluções: um problema de um aluno pode ser a 
solução para o(s) problema(s) de outro(s). 

8. Os problemas devem ser vistos como algo interessante e emocionalmente aceitável. 

O último aspecto debatido prendeu-se com a importância de trabalharmos a criatividade em aulas 
do domínio da Biologia (aliás, como noutro qualquer domínio). Fui dizendo que, se para mais não 
servisse, o nosso cérebro iria sempre agradecer... De facto, a maior parte do pensamento 
exercitado na educação formal enfatiza as habilidades/ capacidades de análise — compreensão, 
criação de argumentos lógicos, descoberta de respostas, eliminação das vias incorrectas e 
focalização nas correctas. No entanto, existe outro tipo de pensamento, que se focaliza na 
exploração de ideias, gerando possibilidades, olhando para muitas respostas correctas ao invés 
de apenas uma. O “Pensamento” formaliza-se à custa de ambos os tipos de pensamento; ambos 
são essenciais para um ensino-aprendizagem bem sucedido, ainda que o último tenda a ser 
ignorado.  



 

 

 

3.3 Terceiro passo — a prática da criatividade 

Relato ou transcrevo aqui alguns aspectos que me pareceram e parecem interessantes quando 
alunos do ensino superior são levados a pensar criativamente de modo a construírem uma revista 
ou fanzine de carácter científico dirigida a um público específico em termos de idade e nível 
cultural. 

A primeira reacção dos alunos foi um misto de incredibilidade, excitação e receio. Após o 
“brainstorming”, tudo se resumia, apenas, a cabeças fervilhantes de ideias. Foi necessário por 
alguma ordem naquele mar de ideias, de modo a que conseguissem efectivamente apresentar um 
produto final em tempo oportuno. Trabalhar conteúdos científicos estudados de modo a 
apresentá-los de um modo atractivo a pessoas diversas, sob a forma de revista, foi tarefa que 
obrigou a árdua pesquisa. Conciliar estes aspectos com os que são inerentes à criação de uma 
revista (formato, grafismo, “layout”, fonte, etc.) não foi menos exigente. As pesquisas foram muitas 
— tantas como a discussão de ideias e perspectivas. Foi mais difícil conciliar, em cada grupo, os 
diferentes pontos de vista: saber qual(ais) seria(m) a(s) melhor(es) ideia(s) para resolver da forma 
melhor e mais eficaz cada um dos problemas que se iam colocando. 

Num grupo, um aluno dizia: 

“... porque hei-de abandonar a minha ideia se, para mim, ela é melhor do que as outras?...” 
(B.M.A. – MIPSIc). 

A resposta de outro colega foi: 

“... Como sabes que é a melhor? Ainda nem te explicámos os nossos pontos de vista. Sabes 
onde queremos chegar com as nossas propostas?...“ (F.L.D. - MIPSIc). 

A conversa continuou animada, mas passado pouco tempo o aluno inicialmente referido (B.M.A – 

MIPSIc) concluiu: 

“... Ok! Convenceram-me! Não tinha pensado nesse aspecto... creio que há, mesmo assim, 
coisas em que podemos trabalhar de outro modo. O resultado será mais apelativo em termos 
de revista...”. 

Outros exemplos do mesmo tipo poderiam ser apresentados. Os alunos concluíram que um 
problema não tem apenas uma única solução (ou uma resposta certa); concluíram que a maioria 
dos problemas podem ser resolvidos de várias maneiras. Descobrir uma solução não a torna 
única nem a melhor. Haverá ainda outras soluções, pensadas por outras pessoas, mas que não 
tornam a primeira errada ou inválida. 

Foi interessante o que registei, num grupo, durante uma aula de Bioquímica: 

“... parece-me bem, mas cá por mim, melhorávamos esta imagem. Não sei porquê, mas 
parece-me que já passámos por soluções melhores...” (A.M.C. – OCV). 

Continuaram: 

“... parece-me que ainda não percebeste que já há uma solução!!...” (J.F.R. – OCV); 

“... isso não importa! Se conseguirmos para aqui uma melhor!?...” (A.M.C. – OCV). 

A A.M.C sabia ou intuía que uma resposta/ solução/ método já tinha sido encontrado, mas 
acreditou que essa solução poderia ser melhorada!  

Também ouvi: 

“... como é que querem fazer isso? Lembrem-se que só temos um computador e sabe-se lá, 



 

 

uma impressão aceitável!! Essas “cenas” das imagens, para ficarem bem precisam de um 
designer!...” (M.A.C. – OCV). 

Outro elemento do grupo ripostou: 

“...Ó meu, um designer era óptimo, mas não temos! Se não fizermos como um designer 
fazemos como optometristas... o que vai importar é que o resultado funcione bem... Eu até me 
entendo nos programas de desenho...” (D.G.C. – OCV). 

Caiu por terra a ideia de que as respostas criativas têm de ser dadas por especialistas e são 
tecnologicamente complexas. Foi apenas necessário pensar ponderadamente e uma acção 
pessoal com uso de ferramentas simples. 

Ocorreu uma outra situação interessante. Num grupo de alunos o trabalho não aparecia, apesar 
da discussão parecer acesa. Abeirei-me e perguntei: há dificuldades de maior? A resposta foi 
imediata: 

“De maior, professora? Não temos ideias; não sabemos como vamos pegar nisto!” (F.L.T. – 
MIPSIc). 

Logo de seguida o D.A.L., do mesmo grupo, sugeriu: 

“Cá por mim, ia pedir ao Sr. N. da reprografia! Ele percebe muito disto...” 

Imediatamente uma colega (M.T.A.- MIPSIc) ripostou: 

“O Sr. N. sabe muito de impressão gráfica, mas não me parece que saiba o suficiente de 
Biologia Humana e ainda menos sobre o que nós queremos!... ou temos ideias ou não temos; 
se não temos agora, vamos tentar ver como as vamos “arranjar”...” 

Creio que a aluna se referia a técnicas para estimular a geração de ideias. 

 

3.4 Quarto passo — os resultados 

As revistas ou fanzines elaboradas pelos diferentes grupos de alunos, nas diferentes unidades 
curriculares, foram surpreendentes e inspiradoras, tanto para mim como para eles. 

No início do processo houve quem duvidasse ou se sentisse incapaz: 

“...Quando a professora falou na criação de uma revista fiquei assustada; ainda por cima com 
material que tem de ser inventado por nós, depois de estudarmos os conteúdos da disciplina! 
Não acredito que seja capaz...Uma revista!...” (I.R.C. - MIPSIc). 

Muitos alunos ficaram admirados e satisfeitos com o desenrolar da unidade curricular e com os 
resultados finais. Escreveram nos seus diários: 

“...esta unidade curricular é essencial para podermos ter uma boa formação. Ajuda-nos a 
desenvolver competências e atitudes que serão necessárias ao longo da minha vida... ao longo 
das aulas fui percebendo a importância das tarefas propostas... discutimos quando foi 
necessário, ajudámo-nos, fizemos e refizemos ideias, fizemos críticas construtivas ao trabalho 
de cada um e, o mais importante, é que professora e alunos tentaram fazer o melhor... às 
vezes ficámos desanimados com os comentários da professora. Então percebemos o que nos 
era pedido e como podíamos melhorar as nossas ideias...“ (T.C.F. - MIPSIc); 

“...Escolhi esta unidade e fiquei surpreendida com o método utilizado. Promove a criatividade, a 
autodisciplina, reforça o sentido de autonomia porque o aluno ocupa o lugar central e activo na 
aquisição e produção de conhecimento. ...A professora deu a liberdade de ser o aluno a 
fabricar o próprio calendário, respeitando o seu tempo e a sua capacidade. ...Deu-me a 
oportunidade de ir melhorando sempre que achei que podia erradicar falhas... foi penoso 



 

 

considerar que tinha de reelaborar alguns aspectos, várias vezes. ...” (P A. P MIPSIc); 

“...A ideia de ser autor de uma revista, apesar de “assustadora”, foi também bastante 
motivadora, pois nunca tinha elaborado um trabalho a este nível... O facto de poder, sozinho 
escolher o ritmo de trabalho e poder comparar as minhas ideias com as dos outros e 
reescrever o meu trabalho de um modo crítico e reflexivo, foi uma aventura. ... a motivação às 
vezes caiu um pouco: o trabalho era muito. ...” (J.L.F. MIPSIc); 

“... reconheço que um trabalho destes é muito mais do que a execução de uma tarefa... requer 
compreensão, diálogo, interacção, criatividade respeito e decisão. ...” (M.C.C. MIPSIc); 

“... esta disciplina não encaixa naquilo que eu esperava. Surpreendeu-me positivamente 
porque desenvolvi uma criatividade que pensei que não tinha e um grande espírito de auto 
aprendizagem, de auto-crítica e autonomia. ...” (L.R. OCV); 

“... as aulas foram muito proveitosas: aprendi muito mais que bioquímica. Aprendi a ser criativo, 
a estudar e pensar por mim e a não ser uma antena captadora das ideias e palavras dos 
professores...” (A.B.B. MIPSIc); 

“...fiquei agradavelmente surpreendido com o resultado final! Nunca pensei que seria capaz de 
fazer uma revista!... deu um grande trabalho, mas até não senti muito... é pena não 
trabalharmos assim mais vezes...” (J.D. - OCV). 

No processo de construção das revistas ou das fanzines nunca apresentei aos alunos problemas 
rigidamente concebidos. Assumi que deveriam ter a liberdade de definir os problemas que 
necessitavam de ser resolvidos, porque me pareceu ser essa a fase mais criativa do trabalho. 
Quando algo não funcionou como eles haviam planeado, discutiram o que aconteceu, procuraram 
soluções e receberam o meu incentivo. Esta metodologia exigiu que os alunos investigassem e 
definissem os problemas. Acabou também por ser um exercício de autonomia através da auto-
gestão e da auto-avaliação das suas competências, necessárias para gerir o desempenho em 
cada passo da construção do produto. Cada erro permitiu que os elementos de cada grupo 
(re)considerassem o trabalho executado e, se necessário, fizessem alterações. Avaliaram os seus 
pontos fortes e fracos e foram levados a tomar decisões inteligentes com base nas informações/ 
conhecimentos que já tinham. A liberdade de guiar o seu próprio trabalho permitiu-lhes fazer 
descobertas e aprender directamente com as suas experiências. Criar este ambiente criativo 
significou que assumi riscos diariamente e incentivei os meus alunos a fazerem o mesmo. 

Parece-me importante referir que detectei situações menos positivas para a resolução criativa de 
problemas. Uma diz respeito à existência de preconceitos: as ideias pré-concebidas sobre 
assuntos ou sobre coisas impedem-nos de ver para além do que já sabemos ou acreditamos ser 
possível, inibindo-nos de aceitar mudar e progredir. Outra refere-se à motivação para “tentar”: é  o 
resultado do sentimento de não possuirmos ferramentas, conhecimentos, materiais e capacidade 
para fazer alguma coisa. Também houve quem rejeitasse soluções porque a sua posição perante 
elas é a de que não são suficientemente boas, para não dizer que não prestam. Muitas vezes 
essas “péssimas” ideias foram um caminho para atingir “óptimas” ideias.  

Encontrei também atitudes muito positivas como a perseverança (só houve alunos que falharam 
algumas vezes porque desistiram antes do tempo), a imaginação flexível (os alunos, de um modo 
geral, ficaram confortáveis com trabalhos que suscitaram a imaginação), a crença de que os erros 
não são necessariamente “coisas” más e de que, pelo menos na sala de aula, não é imperdoável 
falhar ou cometer erros. Constatei muitas vezes que o fracasso ou os erros foram oportunidades 
para mostrar que algo estava a ser feito. Os erros foram, por isso, educativos e levaram, por 
vezes, ao sucesso. 



 

 

Os alunos foram curiosos, optimistas, procuraram problemas e consideraram-nos interessantes 
vendo-os como oportunidades para fazerem novas pesquisas. Trabalharam árdua e 
perseverantemente sem desistências significativas. Acima de tudo gostaram dos desafios! E o 
desafio encontra-se algures entre o ser capaz de fazer algo com grande facilidade e o ser incapaz 
de alcançar um objectivo. É algures, neste intervalo, que se encontra o “estado” de aluno ideal, 
onde o aluno possui exactamente o conhecimento suficiente, capacidade ou destreza para fazer 
progressos consideráveis na prossecução de um objectivo, sem ainda se sentir esmagado pela 
tarefa. A essência do processo criativo é a novidade; qualquer actividade se torna criativa quando 
o aluno sente ter o direito/ dever de a por em prática. 

Aprender desta forma implicou a construção de relações baseadas no respeito pela diferença: 
foram aceites opiniões e culturas diversas. Obrigou-nos, a cada passo, a (re)estruturar o ensino e 
a aprendizagem. Implicou a construção de ambientes de aprendizagem interactivos e promotores 
de criatividade. Exigiu de todos disponibilidade mental e de tempo, e muito trabalho. As aulas 
tornaram-se espaços e tempos dinâmicos, onde se descobriram novos conceitos, novas 
sensações; os alunos expressaram livremente diferentes linguagens criativas fazendo emergir, de 
si para os outros, produtos criativos, científicos, artísticos e literários. Os conteúdos tornaram-se 
mais familiares porque os descobriram e passaram a compreendê-los de modos diferentes. O 
objectivo de incentivar e manter os esforços dos alunos, ultrapassando obstáculos e gerando 
incentivos foi atingido [12]. 

É provável que promover a criatividade seja um dos objectivos mais difíceis de atingir no conjunto 
das intenções pedagógicas, mas parece-me imprescindível que o façamos, ou pelo menos 
tentemos, se pretendermos ser agentes de mudança... 

 

4. Considerações finais 

Num mundo de complexidade crescente, mudança e concorrência, há necessidade de, a todos os 
níveis, se gerarem novas ideias; a criatividade desenvolve o nosso potencial para lá do limite da 
inteligência, expandindo as nossas capacidades. Deste modo, a criatividade também promove o 
desenvolvimento da sociedade já que é um factor central na nossa capacidade de nos irmos 
adaptando a um ambiente em mudança. Tendo em conta o conhecimento científico de índole 
biológica, as competências criativas podem ajudar a aumentar a base desse conhecimento. A 
criatividade é ainda um fenómeno humano. Todos somos criativos a diferentes níveis e em 
diferentes graus. Também está amplamente descrita a importância da criatividade na saúde 
mental dos indivíduos [22, 23], permitindo-lhes descobrir, desenvolver e utilizar muitos dos seus 
talentos. 

A relevância da criatividade também é espelhada pela quantidade de pessoas e instituições que 
se debruçam sobre ela. Cada vez mais, as instituições de sucesso serão as que incutem 
criatividade em toda a sua organização, utilizando eficazmente os seus recursos humanos. A 
criatividade é um recurso humano que existe em todas as organizações com o fim de descobrir 
novas e melhores formas de solucionar problemas. Como cada vez mais os problemas que 
enfrentamos são complexos e de duração indeterminada, o conhecimento não é suficiente para 
chegar a soluções inovadoras sendo obrigatório desenvolver competências ao nível do 
pensamento criativo [9]. 

Conclui-se, então, que a preparação dos indivíduos para a vida deve incorporar o treino e a 
implementação, dentro do possível, do pensamento criativo; não haverá modo de o eliminar da 
nossa vida e, assim sendo, do processo de ensino-aprendizagem. A promoção da criatividade 



 

 

dentro (e porque não, fora) da universidade é, e será cada vez mais, uma urgência. A criatividade 
desenvolve-se à custa de todas as ciências, já que é necessária em todos os campos: da química 
à engenharia, da educação às ciências da computação, da sociologia à economia. Contribui para 
uma liderança eficaz: é a aplicação das competências criativas que distingue um chefe que 
mantém o status quo de um líder que aponta novas direcções ou visões. Parece, então, que 
alguém que interiorize e adopte um espírito criativo e princípios de resolução criativa de 
problemas se transformará num líder de mudanças. 

Como a natureza da aprendizagem requer o uso de competências associadas à criatividade, pode 
concluir-se que a promoção da criatividade melhora o processo de ensino-aprendizagem. Ao 
adoptar uma abordagem criativa no ensino, torno-me mais capaz de delegar conteúdo e criar 
ambientes de aprendizagem que desenvolvem capacidades mais elevadas de pensamento. 

É um equívoco considerar o pensamento crítico convergente e a cognição criativa em oposição. 
Também para mim, nas actividades de ensino-aprendizagem são importantes os dois tipos de 
pensamento. Numa primeira etapa é imprescindível analisar o problema sendo necessário, logo 
em seguida, gerar possíveis soluções; posteriormente deve escolher-se e implementar a melhor, e 
finalmente, avaliar a sua eficácia. Este processo revela uma alternância entre os dois tipos de 
pensamento, crítico convergente e criativo. Na prática, os dois tipos de pensamento operam 
juntos muito tempo e não são realmente independentes um do outro. 

O facto dos alunos duvidarem inicialmente da sua capacidade de gerar ideias novas prende-se,  
por um lado, com um sistema educativo/ educação que pouco solicita a criatividade, e por outro, 
com a sociedade que frequentemente desvaloriza o que é radicalmente diferente. A criatividade 
tem sido frequentemente reprimida através da educação, mas permanece em cada um de nós, 
pronta a ser despertada. Sabemos que todos temos uma substancial capacidade criativa. Muitas 
vezes tudo o que é necessário para ser criativo é fazer um compromisso com a criatividade e dar-
lhe algum tempo... 
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Resumo 

A necessidade de promover nos alunos capacidades de pensamento divergente e de 
problematização, processos primários na construção e evolução do conhecimento, 
conduz à atribuição de relevância à reflexividade na aprendizagem. Na experiência 
aqui relatada, é operacionalizada através da implementação de uma estratégia que 
consiste na produção individual de um relato reflexivo centrado na análise crítica de 
conteúdos e processos de aprendizagem. Assenta num processo dialógico, 
consubstanciado na relação que o aluno estabelece com os documentos orientadores 
da elaboração do relato - guião e grelha de avaliação - e com o docente através do 
feedback por ele fornecido. O presente texto incide na análise da relevância destas 
interacções no desenvolvimento da reflexividade, da perspectiva das alunas 
participantes. Constata-se que o guião é utilizado pela maioria na construção do relato 
reflexivo, primordialmente antes e durante a sua redacção. Contrariamente, a grelha 
de avaliação é usada apenas por um número limitado de alunas e após a redacção do 
relato. As alunas reconhecem que o feedback do docente promove o nível de 
reflexividade do relato, através de um discurso de clarificação, suporte e intervenção. 
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1. Introdução 

A atitude reflexiva e investigativa no ensino, concretizada através da identificação e selecção de 
enfoques de aprendizagem relevantes e da idealização e avaliação de processos pedagógicos, 
tem sido facilitada e potencializada pelo desenvolvimento de um cenário profissional em que a 
experimentação e inovação pedagógicas estão já consolidadas como parte integrante da minha 
actividade docente. A experimentação e inovação têm integrado as minhas práticas lectivas desde 
2002/2003, anteriormente ao Processo de Bolonha, não tendo, assim, sido determinadas por um 
processo legislativo e normativo mas antes por preocupações e interesses próprios relativos à 
natureza epistemológica e à qualidade do ensino e cimentadas por um movimento que emergiu no 
seio da própria comunidade docente – os projectos Transformar a Pedagogia na Universidade 
(TPU) [1, 2]. O entusiasmo e a predisposição para a transformação, o incentivo e apoio 
incondicional de um grupo de pares sensíveis a problemáticas pedagógicas corporizaram um 
ambiente propício ao seu desenvolvimento e que tem permanecido até ao momento presente. A 
experimentação e inovação pedagógicas passaram a ter nas minhas práticas lectivas um carácter 
mais sistemático e teoricamente sustentado desde a minha integração, no ano de 2000, numa 
equipa multidisciplinar que centra a sua actividade de investigação na pedagogia universitária [3, 
4]. Esta equipa começou por definir um quadro teórico de natureza ético-conceptual que veio a 
constituir o suporte de toda a investigação futura e, consequentemente, da idealização de 
estratégias e experiências pedagógicas. A educação é então conceptualizada como um espaço de 
emancipação e transformação dos sujeitos e operacionalizada através de oito princípios 
pedagógicos de natureza transdisciplinar: Intencionalidade, Transparência, Coerência, 
Relevância, Reflexividade, Democraticidade, Autodirecção, Criatividade/Inovação [3]. 

É este cenário profissional e ideológico que possibilita a emergência da tarefa pedagógica – 
Relato Reflexivo - que é aqui objecto de análise. A relevância do pensamento divergente e da 



 

problematização na construção do conhecimento incrementou a atenção para a importância do 
princípio pedagógico da reflexividade na aprendizagem. Este traduz-se no seguinte [3]: 
 

“a acção pedagógica promove o pensamento divergente e o espírito crítico, integrando uma 

reflexão crítica sobre os seus pressupostos e finalidades, os conteúdos, a metodologia 

seguida, os parâmetros e métodos de avaliação, os processos/percursos de aprendizagem, o 

papel das disciplinas no currículo e a relação deste com a realidade sócio-profissional.” (p. 32) 

O relato reflexivo é um modo de concretizar este princípio pedagógico. Consiste na produção 
individual de um texto focalizado na análise e problematização de conteúdos e processos de 
aprendizagem vivenciados. A construção do relato é apoiada por dois documentos – guião e 
grelha de avaliação – fornecidos previamente, e pelo docente, através de uma apreciação 
individual de uma versão inicial de cada relato. A implementação pedagógica do relato que tem 
vindo a ser vivenciada despoletou as questões de reflexão em que incide a análise efectuada no 
presente texto: 

 Serão mobilizados o guião e a grelha de avaliação na construção do relato? Em que 

momentos e com que finalidades são mobilizados? Se não são mobilizados, porquê? 

 Qual o papel do feedback do docente na reconstrução do relato? 

Após esta apresentação do contexto profissional e ideológico em que se enquadra a experiência 
aqui relatada, efectua-se uma descrição sumária da operacionalização pedagógica do relato 
reflexivo. Posteriormente, apresentam-se e analisam-se os dados resultantes da aplicação de um 
questionário que incide nas percepções das alunas participantes relativamente ao papel do guião, 
da grelha de avaliação e do feedback do docente na (re)construção do relato reflexivo. Por fim, 
são tecidas algumas considerações sobre constrangimentos e potencialidades desta estratégia 
pedagógica. 

 

2. O relato reflexivo: operacionalização pedagógica 

O relato reflexivo tem sido implementado desde o ano lectivo de 2006/2007 no âmbito da 
Licenciatura em Educação da Universidade do Minho. Começou por ser implementado na unidade 
curricular “Iniciação à Prática Profissional IV: Métodos e Técnicas da Educação e Formação” (2º 
ano), tendo sido posteriormente alargado às unidades curriculares “Projecto e Seminário I e II: 
Modelos e Dispositivos de Formação e Mediação” (3º ano). A selecção destas unidades 
curriculares esteve dependente do serviço lectivo atribuído nos vários anos lectivos. Os conteúdos 
explorados e as estratégias didácticas implementadas são propícios à assunção de uma atitude 
crítica e problematizadora, possibilitando, assim, o recurso ao relato reflexivo como uma estratégia 
de formação e avaliação. A título de exemplo, indicam-se, em seguida, alguns conteúdos 
explorados: (1) reflexividade como um processo de desenvolvimento profissional; (2) os museus 
como um espaço de educação e mediação cultural e (3) negociação e regulação pedagógicas, 
aprendizagem cooperativa e mediação. As estratégias didácticas implementadas assentam 
fundamentalmente na mobilização dos conhecimentos dos alunos, na análise de perspectivas 
teóricas diferenciadas, no debate de ideias e no trabalho cooperativo. 

O relato reflexivo teve, desde o início, uma função formativa e avaliativa das aprendizagens mas o 
modo de o concretizar foi sofrendo algumas alterações com o intuito de acentuar o seu papel 
formativo, sobretudo determinadas pela reflexão a partir das observações da reacção dos alunos 
à estratégia. As alterações que foram sendo introduzidas consistiram na definição de um momento 
intermédio para fornecimento de feedback por parte do docente e na criação de um guião 
orientador da construção do relato. A dificuldade dos alunos na sua estruturação e na definição 
dos objectos de reflexão conduziram à instituição do guião (Anexo 1), em articulação com a 
construção da grelha de avaliação do relato (Anexo 2), a qual estipula critérios de qualidade do 
mesmo. Trata-se de dois documentos complementares mas distintos, de igual importância para a 
construção do relato. A avaliação é aqui entendida como um processo gerador de aprendizagens, 
numa perspectiva da racionalidade prática, e visualizada como parte integrante do pensamento 
crítico [8]. 

A natureza essencialmente descritiva que caracterizava os relatos produzidos no primeiro ano de 
implementação e o carácter superficial de algumas ideias expressas, por vezes assentes no senso 



 

comum, reforçaram a decisão de definir também momentos de feedback do docente, considerado 
como um elemento essencial no desenvolvimento do papel formativo do relato reflexivo. Pretende-
se que o aluno tome consciência das aprendizagens efectuadas, da sua relevância, da qualidade 
da reflexão desenvolvida e tenha possibilidade de incrementar a sua aprendizagem através da 
oportunidade de reformular, reorientar e/ou complementar a análise efectuada. Embora se 
considere necessário fornecer algumas indicações que orientem a construção do relato, elas não 
poderão coarctar o papel do aluno na tomada de decisão acerca dos conteúdos e processos de 
aprendizagem a explorar. A natureza selectiva é uma das características do relato. 

O processo dialógico estabelecido entre o aluno e o docente conducente ao desenvolvimento da 
reflexividade assenta no pressuposto de que o feedback do docente deverá contemplar os 
seguintes discursos: clarificação, suporte e intervenção [5, 6]. O discurso de clarificação focaliza-
se na conceptualização da acção, na solicitação e/ou fornecimento de informação, na 
desocultação de teorias e práticas. O discurso de suporte direcciona-se para a promoção do 
interesse na reflexão e na acção nos cenários educativos, e, também, para a partilha e/ou reforço 
de teorias e práticas. O discurso de intervenção assenta na sugestão de novos modos de reflexão 
e acção nas práticas educativas. 

No seu conjunto, as estratégias implementadas procuram reforçar a dimensão dialógica do 
desenvolvimento da reflexividade dos alunos, permitindo-lhes construir conhecimento com base 
na interacção entre as suas ideias, percepções ou representações e um conjunto de orientações, 
critérios e comentários que consubstanciam dimensões da qualidade da reflexão na 
aprendizagem. Neste cenário, a reflexão não é um processo solitário e sem rumo definido, mas 
antes um processo de compromisso colectivo com a transformação dos sujeitos e do seu 
conhecimento. 

 

3. Percepções sobre o papel do guião, da grelha de avaliação e do docente na 
reconstrução do relato reflexivo 

A experiência pedagógica relatada foi implementada no 1º semestre do ano lectivo de 2009/2010 
na unidade curricular “Projecto e Seminário I: Modelos e Dispositivos de Formação e Mediação”. 
Esta unidade curricular integra o 3º ano da Licenciatura em Educação da Universidade do Minho. 
A turma era constituída por 12 alunas. Neste grupo, três alunas já tinham experienciado uma 
estratégia idêntica no ano lectivo anterior, orientada por mim. A avaliação da experiência foi 
efectuada no final do 1º semestre através da aplicação de um questionário (Anexo 3) que incide 
nas percepções das alunas relativamente ao papel do guião, da grelha de avaliação e do 
feedback do docente no processo de (re)construção do relato reflexivo. 

O Quadro 1 mostra os dados relativos à mobilização do guião e da grelha de avaliação no 
processo de construção do relato reflexivo, especificando os momentos em que ela se verifica. 

 

Documentos 

Utilização na construção do relato reflexivo (n = 12) 

NÃO 
SIM 

Antes (At) Durante (D) Após (Ap) At+D Total 

Guião 1 3 1 ----- 7 11 

Grelha de Avaliação 10 ----- ----- 2 ----- 2 

Quadro 1 Utilização do guião e da grelha de avaliação na construção do relato reflexivo. 

 

Estes dados apontam para a atribuição de valorizações diferenciadas ao papel do guião e da 
grelha de avaliação na construção do relato reflexivo. O guião é o documento mais valorizado. É 
utilizado pela maioria das alunas, enquanto que a grelha é mobilizada por um número de alunas 
significativamente menor. 

O guião é mobilizado com as seguintes finalidades: 

1. Identificar os itens a explorar na construção do relato reflexivo; 

2. Identificar a estrutura a adoptar na construção do relato reflexivo; 



 

3. Elaborar um esboço do relato reflexivo; 

4. Orientar a construção do relato reflexivo; 

5. Monitorizar a construção do relato reflexivo. 

A primeira finalidade – Identificar os itens a explorar na construção do relato reflexivo – presidiu à 
mobilização do guião tanto por aquelas alunas que o fizeram num único momento – antes ou 
durante a redacção do relato – como por aquelas que o fizeram em mais do que um momento – 
antes e durante a redacção do relato. Assim, a relevância desta finalidade do guião num momento 
prévio à construção do relato reflexivo é reconhecida pela maioria das alunas. Apresentam-se, em 
seguida, exemplos de respostas de alunas que mobilizaram o guião apenas no momento anterior 
à redacção do relato: 

“Eu utilizei o guião anteriormente à redacção do meu relato reflexivo no sentido de ver mais 

aprofundadamente o que era pretendido. Contudo, afirmo que fiz somente uma leitura breve de 

forma a ver se o que eu estava a pensar inicialmente coincidia com o que estava no guião. 

Concluída a minha dúvida confesso que nunca mais peguei no guião.” (A4) 

“Utilizei o guião com o intuito de me informar acerca dos aspectos que deveriam constar no 

meu relato reflexivo e para poder tirar algumas dúvidas relativamente à estrutura e à 

formatação do relato reflexivo. No entanto, penso que o poderia ter utilizado mais vezes.” (A10) 

A última resposta mostra ainda o reconhecimento da utilidade do guião em outros momentos para 
além do momento anterior à construção do relato reflexivo. 

A segunda finalidade – Identificar a estrutura a adoptar na construção do relato reflexivo - foi 
indicada apenas por duas alunas que mobilizaram o guião em momentos distintos: um antes e 
outro antes e durante a redacção do relato reflexivo. No entanto, a segunda aluna também a 
contempla no momento anterior à redacção do relato, conforme se ilustra através da seguinte 
resposta: 

“Utilizei o guião na construção do relato reflexivo anteriormente à sua redacção no sentido de 

perceber as dimensões que o mesmo deveria conter e também como orientação a nível 

estrutural. Durante a redacção utilizei o guião com o intuito de verificar se estava a dar sentido 

ao trabalho que se pretendia.” (A7) 

A terceira finalidade – Elaborar um esboço do relato reflexivo - foi indicada apenas por uma aluna 
que mobilizou o guião nos dois momentos – antes e durante a redacção do relato reflexivo. O uso 
que esta aluna faz do guião parece ter sido, contudo, mais abrangente pois implica idealizar uma 
estrutura para a abordagem dos itens. Está finalidade está ilustrada na resposta a seguir 
apresentada: 

“Utilizei no início, ou seja, antes de começar a redigir o relato para que pudesse elaborar um 

esboço daquele que deveria ser o meu relato. Essencialmente para organizar numa folha os 

pontos que iria abordar concretamente, em relação à matéria que reunia. (…)” (A9) 

As duas últimas finalidades – Orientar a construção do relato reflexivo e Monitorizar a construção 
do relato reflexivo – apenas presidiram à mobilização do guião pelas alunas que o fizeram em dois 
momentos – antes e durante a redacção do relato reflexivo. No entanto, não são indicadas 
simultaneamente pelas mesmas alunas: a primeira é indicada por um grupo de duas alunas e a 
segunda por um grupo de cinco alunas. Embora possa existir alguma proximidade entre as duas 
finalidades, o grupo de alunas que indica a finalidade de orientação não expressa claramente que 
esta possa estar vinculada a um processo de monitorização da construção do relato reflexivo. 
Assim, a finalidade de monitorização está claramente evidenciada nas razões apresentadas por 
cinco alunas através do recurso a palavras como – coincidir, certificar, verificar, confirmar, ir de 
encontro a – conforme se ilustra através das seguintes respostas: 

“(…) Durante a redacção do relato reflexivo utilizei o guião para orientar a escrita de modo a 

coincidir com o pretendido.” (A5) 

“(…) Durante a redacção utilizei o guião com o intuito de verificar se estava a dar sentido ao 

trabalho que se pretendia.” (A7) 

“(…) Depois fui usando várias vezes ao longo da redacção para me certificar que o que ia 

escrevendo ia de encontro com o que estava no guião.” (A9) 



 

“(…) Durante a redacção do relato reflexivo, recorri por algumas vezes ao guião para 

verificar/confirmar se as minhas ideias iam ao encontro do que estava proposto no guião (…).” 

(A11) 

“(…) No segundo momento, para verificar se estava a ir de encontro ao que era pedido.” (A12) 

É ainda de assinalar a opinião de uma aluna acerca do estatuto do guião na definição dos itens a 
contemplar na construção do relato reflexivo. Refere-se a este aspecto do seguinte modo: 

“(…) O facto de ter o guião e de o ter utilizado aquando da elaboração do relato nas suas 

diferentes fases, mais uma vez me serviu como um dispositivo essencialmente orientador e 

facilitador da transformação do meu conhecimento e não como um dispositivo de imposição de 

linhas de trabalho.” (A11) 

Esta aluna, ao conceber o guião como um instrumento orientador da construção do relato e 
facilitador da transformação do seu conhecimento, e não como um mero documento normativo a 
seguir, reconhece que a estratégia de construção do relato implica a tomada de decisões, sendo 
esta uma competência que integra o perfil de aluno preconizado. A tomada de decisões é uma 
característica importante do processo de construção do relato porque permite aumentar a 
relevância educativa da tarefa para o aluno. Decorre da responsabilidade atribuída ao aluno na 
selecção dos conteúdos e processos de aprendizagem a explorar. O aluno poderá seleccionar os 
conteúdos e/ou processos de aprendizagem que primordialmente lhe captaram a atenção, que se 
aproximam das suas preferências ou que sente necessidade de aprofundar. 

 

A grelha de avaliação não foi mobilizada por nenhuma das alunas enquanto documento orientador 
da construção do relato reflexivo. Foi utilizada apenas por duas alunas, num único momento – 
após a redacção do relato reflexivo. 

As razões apontadas para a não utilização da grelha de avaliação são diversificadas, não se 
verificando a ocorrência de uma opinião maioritária. Verifica-se a enumeração de oito razões. Três 
alunas apontam atitudes como – “esquecimento”, “descuido”, “distracção” – para a ausência de 
mobilização da grelha de avaliação. Apresentam-se, em seguida, dois exemplos de resposta: 

“Não utilizei porque não achei necessário, no entanto após a elaboração do relato tive 

curiosidade de perceber se o meu iria de encontro aos parâmetros pedidos.” (A2) 

“Este foi outro dos materiais auxiliares de trabalho que o docente facultou que também não 

utilizei. Mais uma vez poderá estar aqui patente uma distracção ou até mesmo um desleixo da 

minha parte que de facto em nada me beneficiou, bem pelo contrário senti dificuldades que 

poderiam ter sido evitadas pois os itens descritos nessa grelha de avaliação contribuiriam muito 

para a elaboração do relato reflexivo.” (A8) 

As outras razões são indicadas por apenas uma ou duas alunas. A ausência de familiarização 
com práticas de auto-avaliação é uma razão apontada: 

“Sinceramente não utilizei a grelha de avaliação na construção do meu relato reflexivo pois, 

visto que não é uma prática muito utilizada por mim, continuo a não fazê-la por mero acaso. 

Confesso que nem me lembro em „pegar‟ na grelha de avaliação para fazer o relato reflexivo, 

seja nesta ou em outra unidade curricular. É uma prática em que nunca reflecti!” (A4) 

“Li a grelha de avaliação, no entanto não a utilizei na construção do relato reflexivo, talvez por 

não saber em que sentido a poderia utilizar. Podia ter procurado saber, mas não o fiz. (…)” (A7) 

A ausência de reflexão acerca do contributo da grelha de avaliação na construção do relato 
reflexivo é uma razão que estará próxima da anterior. A par desta razão, está também a utilização 
primordial do guião: 

“Não utilizei a grelha de avaliação porque, como utilizei o guião, não me lembrei da existência 

da grelha de avaliação e não reflecti acerca da ajuda que esta grelha me poderia dar aquando 

da construção do meu relato reflexivo. No entanto, tenho agora consciência de que o guião e a 

grelha são coisas diferentes e que cada um tem a sua importância.” (A10) 

A atribuição de maior relevância ao guião do que à grelha de avaliação é apontada ainda por mais 
duas alunas. No entanto, apenas uma justifica esta opção, referindo a proximidade entre os dois 



 

documentos uma vez que a grelha de avaliação estará concebida em função do guião. Esta 
opinião é ilustrada através da seguinte resposta: 

“Foquei-me mais no guião e não tanto na grelha uma vez que considerei este mais importante, 

sendo que o utilizei como orientação antes e durante a elaboração do relato, considerei que 

estaria de acordo com os itens da grelha estando de acordo com o pedido no guião.” (A5) 

Duas alunas consideram a grelha de avaliação como um obstáculo à construção do relato 
reflexivo. A possibilidade de através da mobilização da grelha se evidenciarem as fragilidades do 
relato é apontada como um factor gerador de insegurança e inibidor da continuidade e/ou 
reestruturação da redacção do relato reflexivo. Referem-se, a este aspecto, do seguinte modo: 

“Um dos motivos que me levou a não utilizar a grelha foi o facto de não achar pertinente, pois 

só me iria deixar insegura em relação ao relato reflexivo, pois poderia pensar que não estava a 

ser suficientemente construtivo.” (A6) 

“Mesmo por uma razão de descuido, e porque em certos momentos estava a ser um pouco 

difícil, para mim, redigir o relato, se fosse fazendo uma avaliação do mesmo, de acordo com a 

tabela, e se a apreciação do que fazia era negativa, sinto que me „atrapalhava‟ ainda mais e 

que não iria conseguir nem melhorar o que ia fazendo, nem conseguir continuar a redigir.” (A9) 

Estas respostas poderão apontar para a ausência de reconhecimento do papel da grelha de 
avaliação na monitorização da construção do relato, não sendo, então, mobilizada para orientar 
uma atitude reflexiva e crítica sobre os enfoques e o processo da sua construção. Evidenciam 
ainda dificuldades em correr riscos e assumir o erro como um factor de aprendizagem. A 
avaliação poderá não estar a ser conceptualizada como uma actividade crítica, geradora de 
aprendizagens, não assumindo, assim, um carácter formativo. Aproximar-se-á de uma perspectiva 
que assenta na ocultação das fragilidades, contrariamente à defendida por Álvarez Méndez num 
contexto educativo de participação e emancipação dos sujeitos [8]: 

“[A avaliação] Deve também ser o momento em que, para além das aprendizagens, aflorem as 

dúvidas, as inseguranças e as ignorâncias se realmente houver a intenção de as superar. 

Ocultá-las é uma artimanha pela qual se paga um preço muito caro em níveis superiores ou no 

futuro. Expressá-las com imprecisões, erros, confusões e com acerto e segurança, sem o medo 

de subir ou descer pontos em escalas tão confusas como são as escalas de classificação, 

abrirá o caminho para avançar em conjunto na descoberta, na apropriação, na formação do 

próprio pensamento que-se-está-formando.” (p. 17) 

Por fim, assinala-se uma outra razão que se prende com o papel do aluno e do docente no 
processo de avaliação das aprendizagens. É conferido unicamente ao docente o papel de 
avaliador do relato reflexivo e, neste sentido, a grelha é uma forma de assegurar alguma 
uniformidade na avaliação dos relatos dos vários alunos. A aluna refere-se a este aspecto do 
seguinte modo: 

“(…) Também porque pensei, e agora apercebo-me que erradamente, que ela teria mais 

utilidade para o docente no sentido de seguir os mesmos critérios de avaliação para com 

todos.” (A7) 

Esta razão poderá estar condicionada pela concepção de avaliação perfilhada pela aluna, que 
assentará na atribuição da responsabilidade da avaliação unicamente ao docente e no exercício 
de um papel que se limita à aplicação técnica de um instrumento de avaliação. 

As duas únicas alunas que mobilizam a grelha de avaliação num momento posterior à construção 
do relato reflexivo fazem-no por motivos diferentes. A primeira aluna utiliza-a com o intuito de 
efectuar a auto-avaliação do trabalho efectuado. No entanto, como se verifica na resposta a seguir 
apresentada, não explicita a função dessa auto-avaliação: 

“A utilização da grelha de avaliação após a redacção do relato reflexivo foi meramente 

avaliativa, como auto-avaliação do trabalho conseguido.” (A3) 

O uso da expressão “meramente avaliativa” associado à auto-avaliação deixa supor um conceito 
redutor da auto-avaliação, centrada apenas no produto final e não na regulação de processos. 

A outra aluna manifesta a concretização de um processo inverso àquele que é pretendido. Refere-
o do seguinte modo: 



 

“Só utilizei a grelha de avaliação do relato reflexivo após a redacção do mesmo, somente para 

perceber se estivesse no papel do docente enquanto avaliador, quais os aspectos que deveria 

alterar, ou não, mediante o trabalho dos alunos, quer dizer se os pontos referidos no guião, 

seriam os mais apropriados para obter as avaliações pretendidas, se haveria necessidade ou 

não de ajustar as propostas de avaliação.” (A11) 

Constata-se que em vez de mobilizar a grelha para a auto-avaliação do relato reflexivo, assume a 
possibilidade da sua reestruturação em função do carácter idiossincrático do seu relato. Nesta 
situação, poderá estar a ausência de compreensão do papel da grelha de avaliação e de que ela 
reflecte uma determinada ideologia assumida no processo de ensino-aprendizagem adoptado. 
Também não está claro se compreende a concordância existente entre a grelha de avaliação e o 
guião. 

 

As percepções das alunas sobre o papel do feedback do docente são diversificadas, conforme se 
pode observar na síntese de respostas apresentada no Quadro 2 [7], as quais se relacionam com 
a utilização de um discurso de clarificação, suporte e intervenção nos comentários que elaboro. 

 

Funções do feedback Total 

Reflectir mais aprofundadamente sobre um dado assunto 5 

Tomar consciência de aspectos ausentes/menos explorados 3 

Clarificar ideias 2 

Distinguir a relevância dos vários aspectos explorados 2 

Desenvolver capacidades de questionamento 2 

Obter sugestões para melhorar a qualidade do relato 2 

Corrigir erros, evitando a sua repetição futura 2 

Tomar consciência das capacidades/lacunas de escrita 2 

Reflectir sobre interrogações levantadas no próprio relato 1 

Complementar o relato 1 

Direccionar a construção do relato para o objectivo pretendido 1 

Tomar consciência da importância das teorias na argumentação 1 

Tomar consciência da relevância do feedback do docente no desenvolvimento pessoal 1 

Ficar motivado para a reconstrução do relato reflexivo 1 

Adquirir uma ideia precisa da qualidade do trabalho desenvolvido 1 

Quadro 2 Percepções das alunas sobre o papel do feedback do docente ao relato reflexivo (n = 12). 

 

A proximidade existente entre algumas destas respostas permite estabelecer determinadas 
associações. Assim, o papel mais evidenciado assenta na promoção do desenvolvimento do 
relato, englobando funções como, por exemplo, a clarificação de ideias, a apresentação de 
respostas às próprias questões levantadas, a consciencialização de aspectos ausentes e a 
distinção da relevância dos assuntos explorados. Apresentam-se em seguida dois exemplos de 
respostas, ilustrativas de diferentes funções atribuídas ao feedback e da percepção de mais do 
que uma função por cada aluna: 

“Com o feedback do docente consegui ter percepção do que faltava no meu relato ou o que 

podia melhorar. Deu para perceber também as minhas lacunas da minha escrita.” (A2) 

“No meu ponto de vista, o feedback do docente teve um papel importantíssimo na medida em 

que me fez reflectir acerca de algumas questões por mim levantadas. Por outro lado, o facto de 

ser alertada para a reformulação de alguns pontos que referi permitiu-me ter consciência de 

que estamos em constante aprendizagem e ajudou-me a reflectir acerca dos meus erros.” (A10) 

A necessidade de produzir um feedback assente primordialmente num discurso de clarificação é 
despoletado pela natureza da linguagem que caracteriza o relato. Esta está, por vezes, assente 
no senso comum, dissociada de um quadro ético-conceptual e, consequentemente, de uma visão 
de educação marcadamente ideológica. 

 



 

4. Considerações finais 

A implementação pedagógica do relato reflexivo está perspectivado para a assunção de uma 
atitude crítica e problematizadora. Com o objectivo de incrementar esta atitude, são 
disponibilizados, num período inicial, dois documentos orientadores da construção do relato – 
guião e grelha de avaliação – e é efectuado pelo docente, a meio do semestre, um comentário 
crítico ao relato produzido até esse momento. É, deste modo, que se constrói uma relação 
dialógica entre estes três elementos e o aluno, caracterizadora da estratégia de construção do 
relato. No entanto, as interacções efectivamente estabelecidas entre o aluno e os documentos 
orientadores da construção do relato estão dependentes da acção do próprio aluno pois é a ele 
que compete decidir se os mobiliza ou não no processo de construção do relato. Esta situação já 
não se aplica de igual modo à interacção com o docente porque o aluno tem a obrigatoriedade de 
contemplar na reconstrução do relato sugestões, dúvidas ou problemas por ele levantados. Assim, 
se compreende que, na experiência pedagógica analisada, a relação dialógica efectivamente 
estabelecida se possa centrar num único documento e não exclua a interacção estabelecida com 
o docente. 

A análise da experiência pedagógica implementada mostra que o guião é o documento que 
primordialmente contribui para o desenvolvimento da reflexividade das alunas participantes. No 
entanto, esta potencialidade não é explorada na sua plenitude pela maioria das alunas. Se todas o 
reconhecem como um elemento fundamental numa fase inicial do processo de construção do 
relato, o mesmo já não se verifica no decorrer da sua construção. 

A reflexividade terá um maior desenvolvimento no momento em que o aluno recorre não só ao 
guião mas também à grelha de avaliação com o intuito de, no decorrer da construção do relato, os 
mobilizar para monitorizar o trabalho que está a ser executado. É neste momento que terá de ser 
capaz de identificar as fragilidades do trabalho e de encontrar os mecanismos para as colmatar. 
No estudo efectuado, este tipo de mobilização com uma função reguladora foi contemplado 
apenas no uso do guião e por um número restrito de alunas. 

O papel da grelha de avaliação na promoção da reflexividade poderá estar condicionado pelas 
concepções de avaliação perfilhadas pelos alunos. A visão da avaliação como um processo da 
responsabilidade exclusiva do docente, um exercício técnico, objectivo e fiável, um processo 
meramente classificativo, é uma visão próxima de uma perspectiva comummente designada por 
tradicional ou transmissiva [8] e constituirá um obstáculo à mobilização da grelha de avaliação 
como uma prática de natureza formativa, geradora da (auto-)crítica e da problematização. 

A escassa ou nula familiarização dos alunos com práticas avaliativas de natureza formativa é um 
outro obstáculo à mobilização da grelha de avaliação de modo a promover a reflexividade. 

Para uma mobilização efectiva da grelha de avaliação no sentido de promover a assunção de uma 
atitude reflexiva, terão de ser implementadas tarefas direccionadas para a desconstrução de 
imagens tradicionais de avaliação e construção de novas imagens que conduzam à transformação 
da atitude dos alunos perante os processos avaliativos. 

A percepção das alunas sobre o papel do feedback do docente mostra que este assume os três 
tipos de discurso – clarificação, suporte e intervenção - e, consequentemente, é promotor do 
desenvolvimento da reflexividade. No entanto, é necessário acentuar nas práticas pedagógicas o 
desenvolvimento de capacidades de questionamento e a mobilização de teorias no processo de 
argumentação [7]. 

Num balanço global da estratégia utilizada, e com base nas perspectivas das alunas, poderei dizer 
que ela reforça a dimensão dialógica do desenvolvimento da reflexividade na (re)construção do 
conhecimento, embora seja ainda necessário melhorar alguns dos seus aspectos, nomeadamente 
no sentido de envolver mais os alunos na regulação e avaliação da reflexão e assim elevar a sua 
criticidade. 
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Anexo 1: Guião do relato reflexivo 

 

Licenciatura em Educação      Universidade do Minho – 2009/2010 

Projecto e Seminário I e II: Dispositivos e Metodologias de Formação e Mediação 

 

Estrutura do Relato Reflexivo 

 

 

Nos 1º e 2º semestres, a avaliação das aprendizagens inclui, além da componente colectiva, a 

análise de uma componente individual que consiste num relato reflexivo. Recomenda-se a seguinte 

estrutura: 

 

Folha de rosto (1 p. A4) 

Identificação do aluno, da licenciatura, da unidade curricular, da universidade e da data. 

 

Índice (1 p. A4) 

Índice das secções e subsecções (se existirem) do relato reflexivo. 

 

Introdução (1 p. A4) 

 Sumário do conteúdo do relato reflexivo. 

 Indicação das razões da escolha do(s) assunto(s) que enfatiza e/ou são objecto de 

problematização. 

 

Sessões presenciais (6/7 pp. A4) 

 Enumera conteúdos de aprendizagem explorados. 

 Ilustra processos de aprendizagem vivenciados. 

 Confronta ideias prévias com perspectivas teóricas e/ou confronta diferentes perspectivas 

teóricas e/ou relaciona perspectivas teóricas com práticas/contextos profissionais e/ou discute a 

relevância social de perspectivas educacionais exploradas e/ou discute a relevância social de 

práticas profissionais experienciadas. 

 Enumera 1 ou 2 problemáticas que não tenha explorado e que considere relevantes para 

reflexão futura. 

 Outros aspectos complementares, da decisão de cada aluna, considerados relevantes para 

ilustrar as aprendizagens vivenciadas. 

 

 Os aspectos atrás listados deverão ser conjugados com o registo da execução das tarefas 

desenvolvidas nas aulas. 
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Anexos (opcional) 

 

Nota: 

(1) Tipo de letra: Times New Roman 12; (2) Dimensões da página: 2,5 cm para as margens superior e 

inferior e 3 cm para as margens direita e esquerda; (3) Espaçamento do texto: 1,5. 



 

 

Anexo 2: Grelha de avaliação do relato reflexivo 

 

Licenciatura em Educação      Universidade do Minho – 2009/2010 

Projecto e Seminário I e II: Dispositivos e Metodologias de Formação e Mediação 

 

Grelha de Avaliação do Relato Reflexivo 

 

 

Aluna: ______________________________________________________________________ Nº ________ 

 

Escala: 1 – Muito Insatisfatório/Ausente; 2 – Insatisfatório; 3 – Satisfatório; 4 – Bom; 5 – Muito Bom  

 

Dimensões a avaliar: O relato reflexivo …… Escala 

1. Está estruturado e redigido de forma clara 1 2 3 4 5 

2. Reflecte capacidades de síntese dos conteúdos das sessões do 

seminário 

1 2 3 4 5 

3. Define claramente e justifica a selecção da(s) 

temática(s)/problemática(s) em análise 

1 2 3 4 5 

4. Evidencia a relevância da temática/problemática no contexto da 

educação/formação 

1 2 3 4 5 

5. Reflecte capacidades de problematização da temática/problemática em 

análise 

1 2 3 4 5 

6. Evidencia a consciencialização de processos de aprendizagem 1 2 3 4 5 

7. Refere temas/problemáticas para estudo e reflexão futura 1 2 3 4 5 

8. Integra reformulações decorrentes do acompanhamento da(o) docente 1 2 3 4 5 

Média (arredondada às décimas) 

 

 



 

Anexo 3: Questionário 

 

A construção de um relato reflexivo foi uma das tarefas de aprendizagem da unidade curricular 

“Projecto e Seminário I: Modelos e Dispositivos de Formação e Mediação”. Para a sua consecução foram, 

previamente, disponibilizados dois documentos - um guião e uma grelha de avaliação; e foi fornecido um 

comentário redigido pelo docente em relação ao texto apresentado pelas alunas a meio do semestre. As 

questões seguintes estão focalizadas na utilidade atribuída a esses dois documentos e no papel do 

feedback do docente. 

Este questionário não tem qualquer carácter avaliativo e é anónimo. Tem como objectivo a recolha de 

informação que permita reflectir sobre esta tarefa de aprendizagem. Neste sentido, são essenciais as 

vossas respostas. Agradece-se que respondam a todas as questões com a maior precisão possível. 

 

1. Relativamente ao uso do guião, indique se o utilizou na construção do relato reflexivo? 

Não 

Sim 

 

1.1. Se respondeu NÃO, indique porque é que não o utilizou? 

 

1.2. Se respondeu SIM, indique em que momento(s) o utilizou? 

        Anteriormente à redacção do relato reflexivo 

        Durante a redacção do relato reflexivo 

        Após a redacção do relato reflexivo 

 

1.2.1. Indique com que finalidade utilizou o guião no(s) momento(s) que indicou? 

 

2. Relativamente ao uso da grelha de avaliação, indique se a utilizou na construção do relato reflexivo? 

Não 

Sim 

 

2.1. Se respondeu NÃO, indique porque é que não a utilizou? 

 

2.2. Se respondeu SIM, indique em que momento(s) a utilizou? 

Anteriormente à redacção do relato reflexivo 

Durante a redacção do relato reflexivo 

Após a redacção do relato reflexivo 

 

2.2.1. Indique com que finalidade utilizou a grelha de avaliação do relato reflexivo no(s) momento(s) que 

indicou? 

 

3. Qual foi o papel do feedback do docente na reconstrução do seu relato reflexivo? 

 



CENTRAR A DOCÊNCIA NO ALUNO: REFLEXÃO SOBRE QUESTÕES ÉTICAS 
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Resumo  

Nas universidades portuguesas, em consequência do processo de Bolonha, 
desenvolveu-se um maior interesse pelas experiências pedagógicas. Esta questão, pelo 
facto de muitos professores universitários não terem particular vocação para a 
pedagogia, é controversa e depende muito do empenho de cada um. O processo de 
Bolonha implicou também uma forte reorganização dos cursos e a obrigação de dotar 
alunos e professores de competências para responder aos desafios actuais e futuros. A 
transformação da pedagogia surge assim como ferramenta necessária e fundamental 
no mundo universitário. Nesta apresentação distingo a aprendizagem centrada no aluno 
e abordo algumas reflexões sobre experiências, por mim realizadas em contexto de sala 
de aula. 

À luz da experiência de uma abordagem ao ensino da Química centrada na autonomia 
do aluno, reflecte-se sobre questões éticas a ela inerentes: Qual o sentido daquilo que 
ensinamos? Qual a utilidade, para a sociedade, daquilo que ensinamos? Que tipo de 
aluno queremos ajudar a formar? O que avaliamos e quem avalia? Será que uma 
abordagem centrada no aluno melhora as suas competências? 

 

Palavras-chave: pedagogia, aprendizagem activa, aprendizagem centrada no 
aluno 

 

1. Introdução 
A transformação da pedagogia na universidade implica uma articulação entre ensino, investigação 
e desenvolvimento profissional. O ensino superior enfrenta o desafio pedagógico de transitar do 
formato tradicional, originalmente concebido para estudantes essencialmente passivos, para um 
modelo que incorpore novas abordagens, como o ensino centrado no aluno e/ou  o ensino activo, 
de um modo geral. Professores têm procurado encontrar formas de melhorar as suas aulas e de 
torná-las mais interactivas para aumentar a motivação dos alunos e combater o insucesso escolar. 
O interesse pelas questões pedagógicas e a mudança “real” na pegagogia não são conceitos 
semelhantes, ou seja, a mudança cria muitas resistências e na maioria dos casos é difícil, quer 
para o aluno quer para o professor [1-11].   

Transformar a pedagogia também passa pela realização de experiências pedagógicas que 
possam questionar o que significa ensinar e aprender, publicando essas práticas em revistas da 
área educacional. A ideia de “investigar o ensino”, para mim, teve início com a frequência de uma 
acção de formação e consolidou-se mais tarde com a minha integração no projecto Transformar a 
pedagogia na universidade: reflectir, (inter)agir, reconstruir (coord. Flávia Vieira, Centro de 
Investigação em Educação do Instituto de Educação e Psicologia, da Universidade do Minho) [1-
11]. Conciliar as duas actividades “Investigar o ensino” e “Investigar numa área científica 
específica” é por vezes difícil e impraticável, mas para mim este desafio torna-me forte e confiante 
naquilo que sou como investigadora e docente. Trabalhar com alunos na universidade, num 
contexto que em muitos casos lhes confere autonomia pedagógica, permite-me arriscar face a 
lógicas de ensino convencionais.  

“Dar aulas” significava efectuar exposições orais, melhores ou piores, dos conteúdos 
programáticos. Os alunos eram posteriormente sujeitos a exames e nos quais se classificava a 
aquisição de conhecimento. Nos dias de hoje, pelo menos na minha opinião, esta prática não 
garante a capacidade de aplicação dos conteúdos leccionados [1-11]. O conceito de 



aprendizagem centrada no aluno, na minha opinião, teve algum desenvolvimento em 1972, com o 
conceito de aprendizagem ao longo da vida introduzido por Edgar Faure [12]. Este conceito foi 
adoptado pela Unesco e baseia-se no facto de os indivíduos aprenderem ao longo das suas vidas, 
em diversas situações muito para além das vividas nas dentro das paredes das instituições de 
ensino. 

Diversas estratégias pedagógicas centradas nos alunos, como a negociação de conteúdos e das 
práticas de ensino e avaliação, o trabalho em grupo, a realização de exposições orais, a pesquisa 
autónoma de bibliografia,  a avaliação do ensino pelos alunos, foram implementadas em contexto 
de ensino/ aprendizagem, nos últimos anos. A acção dos alunos e a investigação da própria 
prática propõem uma interrogação da cultura pedagógica e uma reflexão sobre questões éticas, 
aqui entendidas como questões que equacionam o valor da pedagogia, os pressupostos e os 
princípios que a orientam. São questões que qualquer educador deverá colocar a si próprio e que, 
no meu caso, me têm ajudado a inovar as práticas e a reflectir sobre elas. 

 

2. Qual o sentido daquilo que ensinamos?  
 

O que significa ensinar? – O conceito do que é ensinar não é claro, mas a sua importância é vital 
porque o modo como ensinamos determina o que efectivamente fazemos na sala de aulas. 
Ensinar é uma actividade polimorfa, assim como o polimorfismo das moléculas na química. 
Polimorfo significa a presença de várias formas, todas elas diferentes. Existem muitas formas de 
ensinar! Quais as melhores? Depende de vários factores, entre eles o universo considerado, mas 
todas as actividades deverão produzir aprendizagem! …. sem se saber o que é aprender, é 
impossível saber-se o que é ensinar! Os conceitos são dependentes um do outro e se um 
professor passa toda a aula a reforçar o seu próprio ego e esquece que o objectivo é fazer com 
que os alunos aprendam….esse professor não está a ensinar..... 

 

3. Qual a utilidade, para a sociedade, daquilo que ensinamos?  

 

A Universidade do Minho tem desenvolvido um grande número de acções de formação 
pedagógica dirigidas a docentes, tendo em vista o funcionamento dos cursos segundo as 
directivas do Processo de Bolonha, nomeadamente, workshops, seminários e conferências, sobre 
novas metodologias de ensino/aprendizagem que visam desenvolver competências transversais. 
De facto, para a sociedade, mais do que adquirir conteúdos, é fundamental desenvolver a 
capacidade de aprender e de aplicar o conhecimento em situações reais do dia-a-dia. 

A comunicação da ciência, em relação ao meu caso particular, é uma necessidade e uma 
obrigação de qualquer cientista e de qualquer professor. A responsabilização dos alunos pela sua 
própria formação, o estimulo para uma aprendizagem ao longo da vida, numa perspectiva de 
formação contínua, é um dos objectivos da aprendizagem centrada no aluno. 

As estruturas curriculares pretendem promover a interdisciplinaridade, em cada UC. Os conteúdos 
programáticos contextualizam-se nos domínios de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente de 
modo adaptado às exigências da vida actual.  

Procura-se reforçar uma formação baseada no desenvolvimento de competências profissionais 
(conhecimentos, capacidades, valores e atitudes), a qual tem como objectivos: 

 

- proporcionar a actualização e o aprofundamento de conhecimentos; 

- proporcionar o desenvolvimento de competências, relevantes para o processo de 
ensino/aprendizagem; 

- proporcionar o desenvolvimento de competências visando a melhoria no desempenho em 
trabalho de grupo, na adaptação a novas tecnologias e na capacidade de comunicação; 

- reconhecer a necessidade de uma aprendizagem e auto-formação ao longa da vida. 



4. Que tipo de aluno queremos ajudar a formar? 
 

Um dos grandes desafios pedagógicos, nas universidades portuguesas, é o de transitar do 
formato tradicional de ensino, originalmente concebido para estudantes essencialmente passivos, 
para um modelo que incorpore novas abordagens como o ensino centrado no aluno e/ou  o ensino 
activo. Muitos professores têm procurado encontrar formas de melhorar as suas aulas e de torná-
las mais interactivas para aumentar a motivação dos alunos e combater o insucesso escolar. 

A aprendizagem activa é, segundo alguns autores, baseada nos  seguintes princípios: 

a) Os alunos aprendem mais quando os incentivam a discutir, a reflectir e a resolver os  
problemas;  

 b) Os  alunos aprendem mais quando pôem  em  prática  as  suas  ideias  e  conhecimentos do 
conteúdo juntamente com os colegas; 

c) Os alunos adquirem facilmente novos conhecimentos se estes estiverem relacionados com 
experiências verídicas, exemplos do dia-a-dia; 

d) Os alunos aprendem melhor quando efectuam tarefas autênticas que se apoiam no que já 
sabem e alargam os conhecimentos;   

e) Os alunos aprendem mais quando têm um certo controlo sobre o que aprendem e na  forma 
como aprendem;  

f) As reacções repentinas são essenciais para uma aprendizagem eficaz;   

... 
Os métodos pedagógicos adoptados no meu caso foram concebidos com base nos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular e tendo em conta as competências transversais do curso, 
como o trabalho em grupo, a liderança, a iniciativa, a comunicação e a aprendizagem autónoma. 
A coordenação entre estes elementos é essencial para assegurar a coerência de todo o processo.  

A aprendizagem activa centrada no aluno, na minha opinião, envolve as fases indicadas no 
quadro 1. 

 

Quadro 1 – As cinco fases da aprendizagem activa 

Fase 1  Apresentação/discussão de objectivos a atingir e metodologias de ensino/ 
aprendizagam/ avaliação. 

Fase 2  Auto-aprendizagem: apoiados pelo docente, os alunos trabalham os recursos 
pedagógicos disponibilizados em diferentes ambientes (laboratorial, sala de aula, 
e-learning,…). A aprendizagem dos conteúdos e o treino das competências ocorre 
nesta fase, que é a mais longa. 

Fase 3  Certificação de que os objectivos foram atingidos: o docente partilha e discute os 
conteúdos associados aos objectivos definidos, num ambiente interactivo, o que 
lhe permite preparar actividades de remediação para colmatar as lacunas 
detectadas. 

Fase 4  Auto-aprendizagem com práticas ou outras actividades. Precede a avaliação 
sumativa. 

Fase 5  Avaliação sumativa, tendo em conta as diversas componentes da avaliação. 
Período dedicado à avaliação de competências (conhecimentos e capacidades). 

 



5. O que avaliamos e quem avalia? 
 

Nos métodos tradicionais, a avaliação é da responsabilidade do professor e consiste na realização 
de testes ou exames. As novas tendências pressupõem que a avaliação seja mais centrada no 
aluno e deste modo haja uma participação mais activa e responsável da sua parte.  

A metodologia de avaliação tem como principal objectivo melhorar o índice de aprovação e ao 
mesmo tempo promover as competências de aprendizagem dos alunos. Estes podem participar 
na avaliação sem se classificarem, ou terem na classificação um papel maior ou menor. Avaliar é 
diferente de classificar, e a meu ver o envolvimento dos alunos nas práticas de avaliação deve ter 
um papel essencialmente formativo.  

Não há aluno que não se queixe do modo convencional de avaliar, mas penso que o prefere, por 
lhe dar menos trabalho. Embora possa ter sucesso ou insucesso em ambos os tipos de avaliação, 
uma avaliação participada garante a promoção de competências de reflexão sobre a qualidade da 
aprendizagem, criando mais oportunidades para a regulação dessa aprendizagem e para a 
ocorrência de progresso. Por outro lado, dá maior feedback ao professor acerca do impacto das 
suas estratégias, permitindo-lhe avaliar melhor o seu trabalho.  

 

6. Será que uma abordagem centrada no aluno melhora as suas competências?  
 

O ensino, por si só, não produz aprendizagem. Esta é um acto voluntário e não pode forçar-se 
ninguém a aprender, mas sim ajudar a aprender, o que torna extremamente importantes os 
métodos que o professor utiliza. A aprendizagem centrada no aluno é um modelo de ensino 
recente na universidade e que, talvez pela sua novidade e pela sua associação ao Processo de 
Bolonha, tem concentrado a atenção dos docentes.  

A participação dos alunos na construção e disseminação do conhecimento científico contraria uma 
visão da pedagogia como espaço de transmissão e reprodução de saberes. O professor torna-se 
um facilitador da aprendizagem, acompanhando os alunos no ensino e co-responsabilizando-os 
pelo desenvolvimento das suas competências.  

O formato tradicional de uma aula presencial favorece uma atitude passiva por parte dos 
alunos….mas eu procuro promover uma atitude activa e participativa por parte dos alunos…. 

A motivação, na minha opinião, é conseguida por meio de actividades desafiantes e estimuladoras 
que devem ser compatíveis com as necessidades expectativas dos alunos. As actividades 
elaboradas durante a aula presencial poderão ser pequenas questões relacionadas directamente 
com os conteúdos acabados de apresentar. Os conteúdos estão bem presentes durante os 
primeiros quinze minutos da exposição oral, decrescendo rapidamente com o passar do tempo 
[13].  

É necessário propor aos estudantes tarefas para fazer/executar! As actividades podem ser 
diversas, como por exemplo, pequenos textos sobre temas relacionados com os conteúdos, 
esquemas ilustrativos de pequenas experiências práticas, elaboração de um pequeno texto com o 
ponto mais claro e o mais confuso da aula, entre outros……. “LEARNING BY DOING” [14]. 
Importará variar o tipo de actividade (resposta a questões especificas, resolução de problemas 
reais, esquemas, etc.), a sua duração (10 a 30 minutos) e frequência (2 a 3 vezes por aula), e a 
dimensão dos grupos (1-4 estudantes) [15]. Aprender, a meu ver, está intimamente ligado aos 
conceitos de experimentar, questionar, reflectir, reorganizar….e a aula presencial pode ser um 
local onde estas práticas podem ocorrer, sendo apoiadas pelo professor. 

 

7. Considerações finais... 
 

Da opinião geral dos alunos no âmbito de experiências guiadas pelos pressupostos e princípios de 
acção acima explicitados, penso que gostaram de experienciar uma aprendizagem mais centrada 
neles próprios: 



-     Os alunos preferem estratégias que favoreceram a aprendizagem activa; 

- As actividades de aprendizagem activa favoreceram ainda mais a aquisição de  
capacidades de raciocínio e de redacção. 

Verifica-se contudo, por parte dos estudantes, uma falta de hábitos consolidados de auto-
responsabilização, ausência de autonomia e dificuldade na gestão do tempo fora da sala de aula. 
Por parte do docente, existe dificuldade na gestão do tempo lectivo e de dedicação aos alunos 
fora das aulas presenciais. 

A aprendizagem activa é menos focada na autoridade e mais cooperativa, o professor serve de  
guia ou de facilitador em vez de ser um especialista oficial. As estratégias de aprendizagem activa 
significam  que se deve abandonar um pouco o controlo, correr riscos, dar aos alunos a liberdade 
de aprender de forma independente, deixar os alunos crescerem e aceitar que as actividades de 
aprendizagem activa demoram mais e têm menos conteúdo do que as aulas somente expositivas. 
A aprendizagem activa pode ser utilizada por grupos de diversos tamanhos e por  alunos de vários 
níveis. As actividades permitem ajudar o aluno a organizar as suas ideias, interagir com os 
conteúdos  ministrados, aumentar o seu envolvimento e atenção e expôr os alunos a uma maior 
variedade de estilos de ensino/aprendizagem. O papel do professor na gestão do processo de 
ensino/ aprendizagem exige um esforço acrescido aos níveis da planificação, organização e 
avaliação das aprendizagens. 

Do ponto de vista ético, uma aprendizagem activa procura, assim, responder a exigências  
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Resumo  

Os centros de ensino e aprendizagem ainda não têm uma longa tradição em Portugal. 
A origem destes centros está nos países anglo-saxónicos onde já existem há várias 
décadas. Num estudo nos Estados Unidos de América que tinha como objectivo a 
análise das realidades actuais dos centros de ensino e aprendizagem nas instituições 
do Ensino Superior, foram entrevistados directores de centros de seis universidades 
públicas e privadas com uma população estudantil entre cerca de 5.000 e 50.000 
alunos. As dimensões estruturais e operacionais destes centros foram analisados para 
estudar até que ponto estes centros podem ser úteis nos processos de apoio aos 
docentes na inovação pedagógica orientada para uma aprendizagem centrada no 
aluno.  

 

Palavras Chave: Aprendizagem centrada no aluno, centros de ensino e 
aprendizagem, desenvolvimento profissional, formação para professores 

 

1. Introdução 
A Declaração de Bolonha de 1999 e as consecutivas declarações resultantes das cimeiras 
internacionais dos ministros de Ensino Superior dos países membros da EU iniciaram mudanças 
não só ao nível da harmonização e comparabilidade dos diferentes cursos no Ensino Superior, 
mas também quanto ao paradigma de aprendizagem que se encontra em mudança, de um ensino 
centrado no professor para uma aprendizagem centrada no aluno. Antes de discutir o possível 
apoio institucional para esta mudança, explora-se primeiro a aprendizagem centrada no aluno.  

2. Aprendizagem centrada no aluno 
A aprendizagem centrada no aluno implica, acima de tudo, a responsabilidade do aluno pelo seu 
próprio processo de aprendizagem e tem a sua origem nas ideias de, por exemplo, Dewey [1], 
Bruner [2] e Rogers [3], que defendem que o processo de aprendizagem necessita do 
envolvimento activo do aluno e que aprender não é uma assimilação de informação e 
conhecimentos. Aprender, desta perspectiva, é um processo de transformação do aluno que exige 
o seu envolvimento numa actividade que, para ele, seja significativa.  

A aprendizagem ao longo da vida é outro tema recorrente da Declaração de Bolonha, implicando 
que as experiências de aprendizagem no Ensino Superior preparem os alunos para a auto-
regulação da aprendizagem, não só para efeitos imediatos nos cursos, mas para o resto da vida. 
O ensino tradicional, onde docente tem a intenção de transmitir informação aos alunos, não está 
alinhado com a preparação dos alunos para esta auto-regulação e para uma aprendizagem 
centrada na mudança conceptual a partir de conceitos pré-existentes [4].  

Para concretizar esta mudança na prática do Ensino Superior, podemos considerar os cinco 
elementos-chave que Weimer [5] identifica como marcantes para a aprendizagem centrada no 
aluno. Em primeiro lugar, ela descreve o equilíbrio de poder. Tradicionalmente, o poder nos 
processos de ensino e aprendizagem está nas mãos do professor. A aprendizagem centrada no 
aluno significa uma mudança de poder do professor para aluno, confiando na capacidade do 
último para tomar decisões sobre o próprio processo de aprendizagem. Trate-se de uma partilha 
de poder, não de uma mudança por completo. O segundo elemento-chave da aprendizagem 
centrada no aluno é a função do conteúdo. Weimer [5] argumenta que uma orientação muito forte 
para o conteúdo pode dificultar a aprendizagem. Aprender sobre aprender, por outro lado, e 
aprender conteúdo ao mesmo tempo, é uma outra forma de estudar conteúdo no processo de 



aprendizagem. O desenvolvimento de capacidades de estudo através de uma aprendizagem 
activa ajuda os alunos na construção de conhecimentos. O terceiro elemento-chave é o papel do 
professor. É preciso, segundo Weimer [5], que os professores estejam conscientes da sua 
influência no processo de aprendizagem. O papel dos professores muda, passando a ser 
facilitadores de aprendizagem e já não o elemento central do processo. Outro elemento-chave é a 
responsabilidade para a aprendizagem. Esta precisa de ser aceite pelos alunos. Os professores 
podem criar condições para a aprendizagem, mas não podem aprender pelos alunos. O quinto 
elemento-chave na mudança para uma aprendizagem centrada no aluno é o objectivo e o 
processo de avaliação. A avaliação, especialmente a avaliação formativa, promove aprendizagem. 
A auto-avaliação e a hetero-avaliação sublinham o envolvimento do aluno no processo de 
aprendizagem e atribuem-lhe mais responsabilidade [6]. Boud [7] também defende a 
responsabilidade dos alunos, através de autonomia crescente, no processo de aprendizagem. 
Embora a autonomia não seja um objectivo em si, é um caminho para maior responsabilidade.  

 

3. Os centros de Ensino e Aprendizagem 
A aprendizagem centrada no aluno, caracterizada pelos elementos-chave identificados por 
Weimer [5], difere bastante do ensino tradicional, centrado no docente. Os professores do Ensino 
Superior não têm, em geral, uma preparação específica pedagógica e muitos deles baseiam-se, 
nas suas práticas pedagógicas, nos exemplos que observaram durante o seu próprio percurso 
enquanto alunos do Ensino Superior. Estas experiências prévias e a falta da formação pedagógica 
fazem com que a maior parte dos professores no Ensino Superior não esteja preparada para as 
mudanças necessárias à promoção de uma aprendizagem centrado no aluno. O apoio 
institucional aos professores na preparação, implementação e avaliação do processo de ensino- 
aprendizagem é uma das formas de concretizar melhor a mudança de paradigma preconizada. 
Centros de Ensino e Aprendizagem, como existem em muitos países europeus e anglo-saxónicos, 
podem assumir papéis importantes neste processo.  

A inexistência destes centros no contexto Português foi motivo para um estudo realizado na 
Universidade do Minho, no norte de Portugal, que teve como finalidade a análise dos objectivos e 
estruturas destes centros, num contexto onde já existe uma longa tradição (EUA), para identificar 
características que possam ser relevantes à criação de centros de ensino e aprendizagem no 
contexto Português em geral e na Universidade do Minho em particular. Estes centros têm uma 
longa tradição de desenvolvimento académico na maior parte dos países membros da ICED (The 
International Consortium for Educational Development), a organização que liga as organizações 
nacionais de desenvolvimento profissional de professores a nível internacional.  

Existem vários motivos para a criação destes centros. As universidades visam melhorar a imagem 
dos professores e a sua capacidade de facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. Também 
experimentam uma pressão externa em termos de responsabilidade relativamente ao investimento 
público no ensino superior [8]  

Os centros de ensino e aprendizagem têm como objectivo geral contribuir para a melhoria 
contínua do ensino e da aprendizagem. A interpretação deste objectivo é diferente nos diferentes 
contextos nacionais. Existe uma variedade grande entre as instituições de ensino superior. As 
missões têm em comum a ênfase na melhoria do ensino e aprendizagem, mas as estratégias para 
concretizar esta missão são diversificadas. 

Harland e Staniforth [11] analisaram centros de ensino e aprendizagem e descreveram a sua 
diversidade através de quatro tipos de fragmentação: 

1. Estrutural – organização em centros ou unidades de natureza académica ou administrativa  

2. Operacional - o tipo de actividades é diferente,  

3. Ontológica – existem visões diferentes dos indivíduos quanto ao campo de trabalho e  

4. Epistemológica – existem teorias relevantes diferentes. 

 

A fragmentação estrutural e operacional diz respeito aos recursos humanos dos centros, 
caracterizados por uma diversidade de origem, incluindo administradores, pessoal técnico 



informático, docentes e investigadores na área de ensino superior. Pode existir um centro para a 
universidade toda ou vários centros ligados às diferentes faculdades ou cursos. O público-alvo 
pode variar e incluir ou não alunos, docentes e funcionários. Há centros que defendem uma 
atenção centralizada nos docentes e outros que incluem os alunos explicitamente como público-
alvo. 

A necessidade de entender o desenvolvimento académico como estratégia nas mudanças 
organizacionais é defendida por vários autores. Por exemplo, Smyth [9] descreve a função do 
desenvolvimento académico nas mudanças pedagógicas na instituição. O autor argumenta que os 
valores e concepções dos docentes fazem parte da cultura institucional que os agentes do 
desenvolvimento académico devem ter em conta. Angelo [10] também explica esta ênfase nas 
mudanças no ensino e na aprendizagem, e o papel fundamental dos centros de desenvolvimento 
académico. Defende, de uma forma bastante crítica, o papel do desenvolvimento académico nas 
instituições de ensino superior. 

Quanto à investigação das práticas no ensino superior, e reportando-nos mais às questões da 
fragmentação ontológica e epistemológica, Harland e Staniforth [11] reconhecem que a 
investigação do desenvolvimento académico ainda está numa fase inicial em termos do seu 
reconhecimento como campo de investigação.  

Por outro lado, há autores, como Macfarlene e Hughes [12], que defendem o lugar de investigação 
da pedagogia no ensino superior no contexto de desenvolvimento académico. Lamentam uma 
visão reduzida do desenvolvimento académico, que fique limitado a uma unidade de serviço que 
tem a melhoria das práticas de ensino como objectivo, não tendo uma visão mais alargada das 
práticas académicas.  

Knapper [13] levanta a questão da investigação do desenvolvimento académico como um campo 
específico no seu editorial da revista International Journal of Academic Development em 1998, 
reflectindo cinco anos mais tarde sobre o estado actual do desenvolvimento académico e 
concluindo que ele está a ficar mais estabelecido e que provavelmente existirão sempre dois 
papéis distintos nos centos de desenvolvimento académico: por um lado, trabalham no 
desenvolvimento dos docentes nas instituições do ensino superior, e por outro lado fazem 
investigação que serve de base para o aprofundamento teórico das mudanças pedagógicas e 
organizacionais [14]. 

O estudo realizado centrou-se principalmente na fragmentação estrutural e operacional dos 
centros de ensino e aprendizagem.  

A dimensão estrutural inclui: 

• a natureza do centro: académica ou administrativa 

• o orçamento do centro: como é financiado e qual o compromisso da reitoria 

• o lugar dentro da instituição: qual a ligação entre o centro, a administração da instituição e 
outras entidades dentro da instituição 

• os recursos humanos: quantas pessoas, qual a sua formação e experiência profissional 

• o espaço disponível: visibilidade do centro e a disponibilidade de espaços para formação e 
outras actividades 

• os recursos disponíveis: a disponibilidade de livros especializados e outros materiais de 
apoio 

Quanto à dimensão operacional, integra: 

• o tipo de actividades oferecidas: por pedido de professores ou pré-definidas pelo centro; 

• a duração das actividades: de reuniões durante o almoço até cursos de um ano inteiro; 

• o público-alvo: actividades para todos os docentes e/ou alunos ou destinado a grupos 
específicos, como presidentes de institutos, directores de curso, profesores recém-
chegados, etc.;  

• o objectivo de actividades: desenvolvimento pessoal, profissional ou institucional. 
 



4. O estudo nos EUA 
Foi realizado, na região num dos estados dos Estados Unidos de América, um estudo caso que 
tinha como objectivo a caracterização de centros de ensino e aprendizagem em diversos 
contextos institucionais, para identificar quais os factores relevantes na concretização das missões 
definidas.  

A Tabela 1 mostra as características das seis universidades visitadas, cujos centros foram 
analisados. O estudo inclui três universidades públicas e três privadas. As públicas têm, como é o 
caso em geral nos EUA, uma dimensão maior do que as privadas. O número de alunos das 
universidades incluídas no estudo fica entre pouco menos que 5.000 até mais que 50.000 alunos. 
Em funções destes números de alunos, também varia o número de professores. Contando todos 
os professores das instituições, o número varia entre mais que cinco mil até menos que 250 
professores. O número de funcionários dos centros de ensino e aprendizagem não está 
directamente ligado com o número de alunos ou professores e varia entre menos que um até 44 
pessoas.  

 

Centro Financiamento No. de Alunos No. de 
Professores 

No. de pessoas 
no centro ETI 

A Público > 30.000 > 1.500 2,3 

B Público > 50.000 > 5.000 10,00 

C Público > 10.000 < 1000 44,00 

D Privado > 10.000 < 500 25,00 

E Privado < 5.000 < 250 5,00 

F Privado < 5.000 < 250 0,30 

Tabela 1 Características das universidades do estudo 

 

Foram entrevistados, entre Setembro e Dezembro de 2009, os directores de todos os centros 
destas universidades. No Centro F estava presente mais uma pessoa: um dos funcionários do 
centro, que complementava as respostas do director em casos específicos. As entrevistas tiveram 
uma duração média de cerca de 60 minutos. As entrevistas nos centros C e F desviaram-se desta 
média, com uma duração de 90 minutos (Centro C) e 20 minutos (Centro F). Foram transcritas 
todas as entrevistas. Posteriormente, foi realizada uma análise documental de documentos 
fornecidos pelos directores e da informação disponível nos respectivos sites dos centros.  

5. Os resultados 
As entrevistas com os directores dos centros indicam uma natureza mais académica para quase 
todos os centros. Os recursos humanos dos centros consistem em professores e investigadores 
doutorados com uma ligação à prática de ensino e aprendizagem. Os directores sublinham a 
importância desta ligação para a credibilidade do centro dentro da instituição. O orçamento é, em 
geral, fixo, com a possibilidade de obter mais financiamento pontualmente. Existe, em cinco dos 
seis centros, um compromisso financeiro da administração da instituição com o centro.  

Os centros têm uma ligação forte, formal bem como informal, aos departamentos. Os espaços de 
todos os centros visitados são bem visíveis dentro da instituição e quase todos possuem 
condições para organizar actividades formativas dentro do centro. Os recursos, em termos de 
livros sobre ensino superior, aprendizagem, avaliação e outros temas relacionados, não estão 
disponíveis de maneira igual em todos os centros visitados. Um dos centros possui uma colecção 
muito vasta, enquanto outros mal têm material de apoio disponível para uso geral.  

Quanto à dimensão operacional, também existe uma diversificação das actividades organizadas 



entre os centros, especialmente em função de número de docentes, investigadores e funcionários 
que neles trabalham. Todos os centros têm uma oferta anual em que os interessados se podem 
inscrever e quase todos têm possibilidades de acções de formação em função de necessidades 
específicas.  

A vertente de investigação é reconhecida por todos os entrevistados como fundamental, não só 
por causa da contribuição dos centros para a produção científica das instituições, mas 
principalmente para fomentar uma cultura de discussão e envolvimento na pedagogia 
universitária. A reflexão dos docentes sobre a própria prática de sala de aula é vista pelos 
directores como fundamental para institucionalizar uma cultura de debate de temas relacionados 
com o ensino e a aprendizagem. Embora haja este reconhecimento, nem todos os centros 
investem na investigação, por diferentes motivos.  

O objectivo das actividades não fica muito explícito, mas a descrição das actividades deixa a 
impressão de que o desenvolvimento profissional é o objectivo mais importante das actividades.  

Os centros não assumem uma visão pedagógica geral, embora em dois casos a aprendizagem 
activa tenha sido identificada pelo director como directriz prioritária na organização de actividades 
para os professores.  

 

6. Discussão 
A mudança de um processo de ensino centrado no professor para a aprendizagem centrada no 
aluno implica, em primeiro lugar, um entendimento dentro da instituição quanto ao significado 
deste conceito. O que significa a aprendizagem centrada no aluno, teoricamente e na prática? A 
seguir, envolve métodos para analisar a prática actual quanto ao paradigma de aprendizagem, ou 
seja, instrumentos de natureza quantitativa e qualitativa que permitam a análise das práticas 
relacionadas com as unidades curriculares dentro dos diferentes cursos das instituições. Os 
resultados destas análises serão a base para um apoio institucional que pode ter um carácter 
individual ou de grupo. 

As entrevistas com os directores dos seis centros de ensino e aprendizagem nos Estados Unidos 
da América foram consideradas úteis na preparação para a criação de centros no contexto 
Português em geral. No caso específico da mudança para a aprendizagem centrada no aluno, 
foram identificadas algumas possibilidades de apoio institucional à inovação vindo deste tipo de 
centros. Os centros reúnem, nas suas dimensões estruturais e operacionais, as condições para 
um apoio significativo à mudança. A flexibilidade e diversidade estrutural, por um lado, e a 
variedade em termos operacionais permitem o apoio a mudanças quer no nível do 
desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, quer ao nível do desenvolvimento 
institucional. A investigação coordenada pelos centros também pode ter um papel importante para 
as mudanças institucionais. A análise sistemática, a reflexão dos docentes quanto à práticas em 
mudança, a troca de experiências e o debate ao nível institucional podem ser úteis na 
transformação de uma cultura institucional.  

A inexistência de uma visão pedagógica institucional, por outro lado, dificulta uma definição 
precisa do papel dos centros nas mudanças pedagógicas institucionais. Nos EUA, não existe o 
processo de Bolonha e as mudanças nas pedagogias universitárias não passam pelos processos 
que, nos países de Europa, se tornaram uma preocupação para todas as instituições de Ensino 
Superior. Recomenda-se, assim, uma continuação deste tipo de estudos em centros no contexto 
europeu.  
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Resumo  

Com base em projectos multidisciplinares desenvolvidos na Universidade do Minho 
(Braga, Portugal) desde 2000, são apresentados cinco movimentos de transformação 
da pedagogia no contexto universitário: construção e validação de um referencial 
ético-conceptual de suporte à mudança do trabalho pedagógico; conhecimento do 
contexto institucional, nomeadamente da(s) cultura(s) pedagógica(s) onde a mudança 
ocorre; exploração da pedagogia através da indagação das práticas e da constituição 
de comunidades de prática; visibilização da pedagogia, mediante acções de reflexão 
colectiva e de disseminação; interrogação da indagação da pedagogia, procurando 
comprender a sua direcção, limitações e potencialidades. Estes movimentos 
representam possíveis linhas de acção para a realização de mudanças profundas na 
pedagogia universitária, mas a sua concretização encontra obstáculos de natureza 
diversa. São sinalizados constrangimentos e condições da mudança, com incidência 
em factores da cultura organizacional. 
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1. Introdução 
No contexto Europeu, principalmente devido ao Processo de Bolonha, a pedagogia no ensino 
superior tem sido objecto de debate, defendendo-se um paradigma centrado no aluno e nas 
aprendizagens e rejeitando-se abordagens de teor transmissivo. Contudo, as mudanças operadas 
nem sempre têm conduzido a uma transformação profunda do papel da pedagogia na 
universidade, realizando-se apenas a um nível superficial, nomeadamente através de uma 
reestruturação de ciclos de formação, currículos e programas sem efeitos visíveis em sala de aula, 
ou ainda através de práticas de formação docente e de inovação relativamente tecnicistas, numa 
lógica de actualização pedagógica e expansão de estratégias de ensino que não pressupõe, 
necessariamente, uma reconfiguração da profissionalidade docente.  

Neste texto, começo por distinguir uma abordagem superficial de uma abordagem profunda na 
transformação da pedagogia no ensino superior [1], identificando depois cinco movimentos de 
transformação inscritos na segunda abordagem, com base no trabalho desenvolvido em projectos 
multidisciplinares realizados desde 2000 na Universidade do Minho (Braga, Portugal), que tenho 
vindo a coordenar [2]. Esses movimentos representam, assim, possíveis linhas de acção para 
uma transformação profunda da pedagogia na universidade: 

1. Construção e validação de um referencial ético-conceptual de suporte à mudança do 
trabalho pedagógico. 

2. Conhecimento do contexto institucional, nomeadamente da(s) cultura(s) pedagógica(s) 
onde a mudança ocorre. 

3. Exploração da pedagogia através da indagação das práticas e da constituição de 
comunidades de prática. 

4. Visibilização da pedagogia, mediante acções de reflexão colectiva e de disseminação. 

5. Interrogação da indagação da pedagogia, procurando comprender a sua direcção, 
limitações e potencialidades. 



A abordagem aqui proposta aproxima-se da noção de “scholarship of teaching and learning” [3, 4], 
contrariando o isolamento profissional e o divórcio entre ensino, investigação e desenvolvimento 
profissional. Orienta-se para a promoção de uma pedagogia centrada no aluno, assente em 
valores democráticos, e implica reequacionar o papel das instituições no apoio à inovação. 
Contudo, e de acordo com a experiência dos projectos desenvolvidos, não é fácil concretizá-la 
quando a cultura institucional coloca a pedagogia em lugar secundário e lhe confere um estatuto 
menor, como acontece em Portugal, à semelhança de muitos outros países. Desta forma, importa 
sinalizar não só as potencialidades dos movimentos de transformação definidos mas também os 
obstáculos que se lhes colocam, no sentido de identificar condições de viabilidade e 
sustentabilidade da mudança. É isso que farei também neste texto. 

Apesar das ideias aqui apresentadas decorrerem de projectos realizados num contexto particular, 
julgo que encontrarão ressonância em contextos semelhantes, onde a transformação da 
pedagogia se faça em contra-corrente face a práticas e discursos que apenas valorizam a 
pedagogia “no seu devido lugar”, ou seja, na medida em que não coloque em causa a ordem de 
valores do meio académico: a investigação disciplinar em primeiro lugar, e só (muito?) depois o 
ensino.  

 

2. Transformar a pedagogia: duas abordagens 
 

Comecemos pela abordagem superficial… 

Em Portugal, esta abordagem tem sido motivada pelo Processo de Bolonha, o qual implicou uma 
reorganização estrutural do ensino superior ao nível dos ciclos, currículos e programas de ensino, 
acompanhada de um discurso que apela a noções como “competência”, “resultado de 
aprendizagem”, “aprendizagem activa”, “aprendizagem autónoma”, “centração no aluno”, 
“métodos activos”, etc., invocados em oposição a uma pedagogia de natureza transmissiva. Esse 
discurso encontra-se impregnado nos documentos oficiais e tem sido assumido pelas estruturas 
de gestão universitária como uma espécie de dogma, esperando-se que os professores façam 
formação pedagógica e inovem os seus métodos de ensino. A formação pedagógica assume, 
frequentemente, a forma de acções avulsas de curta duração, sem uma componente de 
experimentação, supondo-se que os professores aplicarão na prática o que aprendem nessas 
acções. Nalguns casos, avança-se para a implementação de modelos importados de outros 
países, esperando-se operar a mudança de cima para baixo, de fora para dentro, e de modo 
uniforme. 

Quais são as características principais desta abordagem à transformação da pedagogia? Por que 
razão digo que é superficial? 

1. Não se reequaciona a relação entre ensino e investigação, nem se questiona o primado da 
investigação disciplinar. O ensino continua divorciado da investigação e o facto de se 
investir mais no ensino não significa que se passe a investir menos na investigação. Sendo 
cada vez maior a pressão para publicar no âmbito das áreas disciplinares, o investimento 
no ensino surge como uma ameaça ao prestígio académico e à produtividade científica 
das instituições, havendo até quem defenda a separação entre os que ensinam e os que 
investigam como uma solução para o problema. 

2. Não se prevê a criação de comunidades de professores, ou um maior intercâmbio entre os 
domínios disciplinares. Estes permanecem isolados uns dos outros e a mudança é 
entendida sobretudo como um processo individual, ou então como um processo mais 
colectivo mas ditado de cima para baixo (por ex., a partir das direcções de curso), sem 
partir dos interesses, motivações e biografias profissionais dos professores.  

3. A alteração de práticas nem sempre é acompanhada da definição de princípios de acção 
pedagógica, ou seja, da definição de uma direcção para essas práticas, e nem sempre 
estas são avaliadas de modo crítico. Muda-se sem compreender bem o sentido e as 
implicações da mudança.   

4. Os obstáculos à mudança são vistos como impedimentos de acção e não como produtos 
de uma cultura que importa denunciar, interrogar e subverter. Assim, pode ganhar terreno 



o sentimento de impossibilidade, potencialmente gerador de desmotivação e desistência. 
Pode ganhar ainda terreno o cinismo e a indiferença face à mudança, vista como uma 
moda ou um folclore que apenas serve para nos distrair do essencial e diminuir a 
produtividade científica das instituições. 

5. Os professores que decidem persistir na inovação apesar das dificuldades que encontram 
tendem a convencer-se de que o que interessa é a sua satisfação pessoal, isolando-se dos 
pares ou mesmo ocultando deles aquilo que fazem, por temerem ser mal compreendidos 
ou criticados; assim, o que fazem dificilmente tem ressonância para além das paredes da 
sua sala de aula, ou de um reduzido número de colegas em quem confiam e com quem 
colaboram. Nestas condições, a expansão da mudança é extremamente limitada. 

6. A disseminação das práticas inovadoras não se faz ou tem um lugar secundário, o que 
limita a sua visibilidade e transferibilidade. Essas práticas não são tornadas públicas, 
nomeadamente através da publicação, até porque não é reconhecido valor às publicações 
de natureza pedagógica. A separação entre o ensino e a investigação também aqui se faz 
sentir. 

Neste cenário, a transformação da pedagogia tende a ser pouco visível, essencialmente 
cosmética e pouco sustentável; não supõe a reconfiguração da profissionalidade docente; não 
questiona o estado de coisas e, por isso, contribui pouco para mudar verdadeiramente o estatuto 
da pedagogia no meio académico. Em suma, muda-se na aparência, mas na essência tudo fica 
quase na mesma. Ao fim de algum tempo de entusiasmo, é provável que se conclua que não vale 
a pena investir por aí e volta-se à agenda anterior. O entusiasmo esmorece. A descrença instala-
se.  

Passemos então a uma outra abordagem, uma abordagem profunda… 

Esta abordagem, embora possa ser instigada pelas reformas, como é o caso do Processo de 
Bolonha, radica na convicção de que a mudança pedagógica no ensino superior é uma 
necessidade permanente e um imperativo de ordem moral e política: o imperativo de sermos cada 
vez melhores educadores e contribuirmos para que os nossos alunos se desenvolvam nos 
domínios do ser, do agir e do conhecer, no quadro de uma educação de orientação democrática e 
emancipatória [5, 6]. Por outro lado, assume-se a necessidade de integrar as actividades de 
ensino, investigação e desenvolvimento profissional do professor, o que implica mudanças 
significativas nas práticas que são dominantes no contexto académico, onde estas três 
actividades tendem a manter-se dissociadas. Finalmente, acredita-se na colaboração interpares e 
no diálogo interdisciplinar como formas de construção de comunidades de prática, contrariando o 
individualismo e o isolamento profissional, e também a territorialização excessiva do 
conhecimento. 

As principais características desta abordagem, por oposição à anterior, são as seguintes: 

1. Os professores assumem o papel de investigadores e realizam experiências pedagógicas 
que avaliam e disseminam, procurando desse modo compreender, valorizar e reconstruir 
as suas práticas. Por outras palavras, colocam a investigação ao serviço da pedagogia e 
do seu desenvolvimento profissional, reconfigurando a sua profissionalidade de modo 
significativo. 

2. Por outro lado, e embora essas experiências partam dos seus interesses, motivações e 
biografias pessoais, associam-se a outros professores, em equipas disciplinares ou, 
preferencialmente, multidisciplinares, defendendo uma concepção de pedagogia como 
actividade indagatória e pública, procurando dessa forma conferir-lhe um estatuto que ela 
não tem, já que prevalece ainda uma prática de ensino de natureza privada e até mesmo 
autista.  

3. Os professores questionam as suas concepções e práticas pedagógicas, procurando 
construir um referencial ético-conceptual acerca do que significa ensinar e aprender, e 
conferindo à sua acção uma direcção transformadora; avaliam as suas experiências e 
confrontam-nas com as dos seus pares, procurando problematizar o seu valor educativo e 
as suas limitações. 

4. A partir da análise individual e colaborativa das práticas e das condições em que elas se 
desenvolvem, os professores identificam constrangimentos à sua acção e desenvolvem 



uma atitude de resistência crítica face a esses constrangimentos, denunciando os factores 
que contribuem para a desvalorização de trabalho pedagógico e procurando soluções 
criativas para lhes fazer face. 

5. Os professores que decidem persistir apesar das dificuldades que encontram tendem a 
expor publicamente as razões pelas quais persistem, mas também os seus dilemas e 
anseios, assim como os paradoxos que caracterizam a vida académica nas instituições; 
tendem a assumir posições críticas, não se conformando com o estado de coisas. 

6. A disseminação de práticas, em contextos formais e informais, ocupa um lugar primordial e 
desempenha uma função estratégica. Possibilita o escrutínio dessas práticas e a 
consolidação progressiva do conhecimento pedagógico construído pelos professores, 
promovendo a sua colectivização e transferibilidade. E embora muitos professores não 
tenham o conhecimento educacional necessário para publicar em revistas de prestígio, 
publicam em co-autoria com colegas da educação e investem noutras formas de 
disseminação ditas menores, assumindo esse risco como necessário ao questionamento e 
transformação das culturas organizacionais instituídas.   

Neste segundo cenário, a transformação da pedagogia implica movimentos de consciencialização, 
crítica, indagação, visibilização e colectivização; supõe a reconfiguração da profissionalidade 
docente; incorpora a luta pela criação de condições para a viabilidade e a sustentabilidade da 
mudança; questiona o estado de coisas e, por isso, pode contribuir para mudar verdadeiramente o 
estatuto da pedagogia no meio académico. Por todas estas razões, representa um movimento em 
contra-corrente face a lógicas dominantes, de difícil legitimação e sustentabilidade, apesar de 
Bolonha. 

Como se pode concluir, e embora na prática possamos encontrar práticas híbridas ou de transição 
entre uma e outra abordagem, uma abordagem superficial é aquela que mais convém à cultura 
instalada nas instituições, tal como uma abordagem profunda é aquela que mais desafia e 
questiona essa cultura e que, portanto, mais dificuldades encontra na sua implementação. 

Por outro lado, sendo a abordagem superficial a mais conveniente, é também a que pior serve o 
propósito de mudança de paradigma anunciado no âmbito do Processo de Bolonha, não só 
porque dissocia o ensino da investigação e do desenvolvimento profissional, mas também porque 
reduz o potencial transformador das mudanças estruturais operadas. Na verdade, o currículo 
prescrito foi alterado, mas o currículo-em-acção, ou seja, a pedagogia, só pode ser 
verdadeiramente alterada mediante uma reconfiguração da natureza da profissionalidade docente, 
e para isto não chega passarmos a usar um novo método de ensino ou de avaliação. Não se trata 
apenas de promover a inovação na superfície. Trata-se, acima de tudo, de lutar, a um nível de 
maior profundidade, pela dignificação da pedagogia na universidade e pela legitimação da 
investigação pedagógica, num contexto onde o que conta é a investigação de raíz disciplinar, 
dissociada do ensino, e onde este pouco ou nada determina o mérito académico dos docentes. 
Trata-se, portanto, de operar uma mudança cultural com impacto no modo de funcionamento das 
instituições. Vejamos, em seguida, que movimentos pode essa mudança implicar. 

 

3. Movimentos de transformação 
 

Os projectos multidisciplinares que, no Centro de Investigação em Educação (CIEd) do Instituto de 
Educação da Universidade do Minho, têm vindo a ser desenvolvidos sequencialmente desde 
2000, aproximam-se de uma abordagem profunda à transformação da pedagogia. Os projectos, 
sumariamente apresentados em anexo [2] e denominados pelo acrónimo TPU (Transformar a 
Pedagogia na Universidade), foram os seguintes: 

Concepções de pedagogia universitária – um estudo na Universidade do Minho (2000-2001) 

Transformar a pedagogia na universidade – experiências de investigação do ensino e da aprendizagem 
(2002-2004) 

Transformar a pedagogia na universidade – condições de (im)possibilidade (2004-2006) 

Transformar a pedagogia na universidade – reflectir, (inter)agir, reconstruir (2007-2009) 



No momento actual, encontra-se na sua fase inicial um quinto projecto que procura reforçar a 
parceria inter-escolas e que envolve os órgãos de gestão pedagógica de três escolas da 
Universidade do Minho (Educação, Letras e Ciências Humanas e Ciências).  

Não é objectivo deste texto apresentar os projectos, mas antes descrever um conjunto de cinco 
movimentos de transformação da pedagogia que, no seu conjunto, esses projectos têm vindo a 
realizar.  

 

Construção (e validação) de um referencial 

Não existindo consenso acerca do conceito de qualidade em pedagogia, qualquer movimento 
transformador implicará a definição do quadro ético-conceptual em que se enquadra. Este foi um 
dos objectivos do primeiro projecto (2000-2001), que implicou a definição de um conjunto de 
princípios pedagógicos à luz de uma visão da educação como processo de transformação e 
emancipação (inter)pessoal: Intencionalidade, Transparência, Coerência, Relevância, 
Reflexividade, Democraticidade,  Autodirecção e Criatividade/Inovação [7]. A definição destes 
princípios de natureza transdisciplinar, assim como a identificação de um conjunto de factores 
situacionais que podem afectar a qualidade da pedagogia, orientaram a construção de um 
questionário administrado a professores e alunos da universidade que nos permitiu concluir que 
as suas concepções se aproximavam maioritariamente das nossas. Ao longo dos projectos 
seguintes, nos quais foram realizadas e analisadas experiências pedagógicas em diversas áreas 
disciplinares, procurou-se que o desenho e a teorização dessas experiências tivessem na sua 
base os princípios inicialmente definidos. Embora tal tenha acontecido mais claramente nuns 
casos do que noutros, todas as experiências assentam na centração do ensino nos alunos e na 
aprendizagem, e numa visão do professor como prático reflexivo. 

 

Conhecimento do contexto institucional 

Do nosso ponto de vista, um maior conhecimento das culturas locais será essencial à 
compreensão de condições e constrangimentos da transformação da pedagogia na instituição. 
Para conhecer o que se passava à nossa volta, realizou-se um primeiro estudo (2000-2001) de 
natureza descritiva acerca de concepções da pedagogia de professores e alunos (o que ela deve 
ser vs. o que é na experiência dos sujeitos), através do questionário acima referido, cujos 
resultados foram objecto de um relatório detalhado [7]. O estudo envolveu a recolha de opinião de 
alunos e docentes e a análise crítica do instrumento que em 2000/2001 era usado pela Reitoria 
para a avaliação institucional do ensino ministrado (QAEM – Questionário de Avaliação do Ensino 
Ministrado). Já no âmbito do terceiro projecto (2004-2006), e começando a fazer-se sentir, na 
altura, o impacto do Processo de Bolonha na inovação das práticas curriculares, realizou-se um 
levantamento de experiências de inovação na Universidade do Minho, procurando-se perceber a 
natureza e a direcção dessa inovação [8].  

Ambos os estudos nos permitiram compreender dimensões das culturas pedagógicas da 
instituição, o que nos ajudou a compreender também em que medida o trabalho pedagógico da 
equipa TPU e o seu referencial ético-conceptual se aproximava da acção e pensamento de outros. 
Os dados obtidos permitiram-nos perceber que, de um modo geral, valorizava-se uma pedagogia 
transformadora apesar de se reconhecer que na prática ela nem sempre o era, identificava-se um 
vasto conjunto de factores que condicionavam a qualidade da pedagogia, e realizavam-se 
esforços para a renovar, embora sobretudo através de experiências isoladas e sem um apoio 
institucional sistemático. 

 

Exploração da pedagogia: (inter)acção 

Este movimento implica a acção inovadora em sala de aula e foi desenvolvido nos projectos que 
tiveram lugar entre entre 2002 e 2009, à luz do quadro ético-conceptual definido anteriormente 
(princípios pedagógicos). Os elementos das equipas envolveram-se na realização de experiências 
pedagógicas (estudos de caso) assumindo o papel de professores-investigadores, avaliando e 
disseminando essas experiências, e constituindo progressivamente uma comunidade de prática 
caracterizada pelo diálogo interdisciplinar e a colaboração interpares. No âmbito destas duas 
últimas dimensões, cabem diversos aspectos do trabalho desenvolvido: sessões conjuntas de 



reflexão sobre temas pedagógicos, estratégias de investigação pedagógica e as experiência 
realizadas; reuniões entre membros da equipa para planeamento e análise de experiências; 
observação interpares no âmbito das experiências, com recurso à escrita dialógica [9]; 
apresentação conjunta de comunicações e simpósios em reuniões científicas da área da 
educação; revisão interpares de textos produzidos e publicados, muitos em co-autoria. 

Todas esta tarefas se centram na indagação individual e colaborativa da pedagogia. Entre as 
diversas publicações que dão conta deste trabalho, saliento o relatório do segundo projecto [10], 
por ser o texto onde se lançam bases para o trabalho subsequente, e também uma publicação 
conjunta da equipa do último projecto [11], por constituir uma colectânea de narrativas da prática 
que permite compreender o tipo de trabalho que os projectos TPU têm vindo a desenvolver, as 
suas potencialidades e as suas limitações. 

 

Visibilização da pedagogia 

A visibilização da pedagogia através da sua discussão e disseminação constitui um movimento 
importante para a sua transformação e tem sido assumida como uma estratégia central de 
expansão e consolidação dos projectos TPU. Para além das sessões de reflexão conjunta, foram 
organizados três congressos, o último de âmbito ibérico [12], e foram publicados inúmeros textos, 
principalmente incidentes nas experiências pedagógicas dos profesores mas também nos próprios 
projectos e em resultados dos estudos descritivos neles desenvolvidos. 

Quanto ao tipo de textos, predominam as comunicações em actas, pelo facto de se ter vindo a 
investir na disseminação em encontros científicos na área da Educação, mas também pela 
dificuldade em publicar artigos em revistas especializadas quando os professores não são da área 
da Educação e não dominam, portanto, o conhecimento educacional necessário à produção de 
textos que cumpram requisitos exigidos por essas revistas. Este é um dos problemas com que 
projectos desta natureza se debatem, sobretudo porque escasseiam outros fóruns de 
disseminação do trabalho pedagógico. 

No que diz respeito à autoria dos textos publicados, predominam os textos produzidos por um 
autor (da Educação ou de outras áreas), o que se relaciona com a natureza da maioria dos textos: 
relatos de experiências pedagógicas. Tem havido, contudo, um investimento crescente na co-
autoria entre professores de diferentes disciplinas da Educação e entre estes e colegas de outras 
áreas científicas, o que reflecte a multidisciplinaridade das equipas e o esforço de colaboração 
interpares. Este aspecto tornou-se mais visível a partir do terceiro projecto (2004-2006), quando a 
equipa passou a integrar colegas de outras Escolas/Institutos da Universidade.  

 

Interrogação da indagação da pedagogia 

O movimento de interrogação da indagação da pedagogia tem duas formas de expressão no 
âmbito dos projectos TPU: as reflexões conjuntas sobre o trabalho realizado e as publicações 
acerca dos projectos. Ambas implicam a teorização da transformação da pedagogia no que diz 
respeito à sua justificação, natureza, direcções, impacto, constrangimentos e possibilidades. 
Trata-se de um movimento auto-crítico que permite ir fazendo balanços e definindo perspectivas 
futuras, o que se afigura importante à sustentabilidade do trabalho efectuado, permitindo 
problematizar e consolidar as suas linhas orientadoras. O texto presente é um exemplo deste 
movimento. 

 

4. Potencialidades, constrangimentos e condições da transformação 
 

Tomando a metáfora de Shulman [13], os “descobridores de caminhos” serão aqueles que, não se 
conformando com as normas da investigação disciplinar e com o divórcio entre investigação e 
ensino, ensinam investigando e investigam ensinando, explorando as suas práticas e sujeitando-
as ao escrutínio público, o que na literatura anglo-saxónica tem vindo a ser designado como 
“scholarship of teaching” ou “scholarship of teaching and learning”. No entanto, e como o mesmo 
autor adverte, se já é difícil ter sucesso seguindo as convenções da disciplina em que 



trabalhamos, mais difícil será ter sucesso enquanto “descobridores de caminhos”, nomeadamente 
se isso implica desafiar valores e práticas dominantes no meio académico (Fig. 1).  

 

  CONFORMA-SE COM AS CONVENÇÕES DISCIPLINARES? 

  Sim Não 

Sim Seguidor de caminhos com sucesso Descobridor de caminhos com sucesso REALIZA 
AVANÇOS 

ACADÉMICOS? Não Seguidor de caminhos sem sucesso Descobridor de caminhos sem sucesso 

(Shulman, 2004) 

Fig. 1 Seguir ou descobrir caminhos? 

 

Valerá a pena arriscar? A nossa experiência no âmbito dos projectos TPU não tem sido fácil, mas 
os ganhos são amplamente reconhecidos pelos participantes e parecem justificar um investimento 
na transformação da pedagogia através da indagação individual e colaborativa das práticas. No 
final do último projecto (2007-2009), os colegas da equipa foram inquiridos acerca das vantagens 
que podem advir da expansão deste tipo de projectos na universidade. As suas respostas, a 
seguir sintetizadas [14], dão-nos motivos para acreditar que vale a pena continuar a trabalhar 
nesta direcção: 

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

Reconfiguração da profissionalidade docente 

Pedagogia centrada no aluno (mudança paradigmática) 

Coerência individual e diversidade metodológica 

Partilha e disseminação de boas práticas, desenvolvimento do conhecimento profissional 

Empenho colectivo na inovação sustentada na investigação 

Culturas de colaboração, diálogo interdisciplinar, coesão institucional 

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

A universidade como um espaço de inclusão e de transformação 

 

As vantagens apontadas sinalizam o potencial de uma abordagem profunda na mudança das 
culturas institucionais, mas a “descoberta de caminhos” no âmbito dos projectos TPU não tem sido 
um percurso fácil. Os constrangimentos indiciam a existência de uma cultura organizacional 
adversa à indagação da pedagogia, que na nossa instituição e no contexto português em geral 
assume, entre outras, as seguintes características [15,16]: 

1. A relação entre as actividades de ensino e investigação tende a ser conflitual ou nula; uma 
vez que a carreira académica depende sobretudo da actividade investigativa, o ensino é 
desvalorizado em seu favor, apesar da retórica que acompanha o Processo de Bolonha; a 
tendência é realizar uma transformação superficial e não profunda do papel da pedagogia. 

2. A promoção na carreira académica assenta principalmente na investigação de natureza 
disciplinar, também favorecida pelas práticas de avaliação e financiamento externos, o que 
dificulta a legitimação e institucionalização da investigação pedagógica; esta tende a ser 
vista como um extra face à investigação que realmente conta; no caso da avaliação 
externa dos centros de investigação, da qual depende o seu financiamento, temos vindo a 
assistir a um estreitamente progressivo de critérios, entre os quais a internacionalização 
assume lugar de destaque, o que acaba por desvalorizar projectos que, sendo localmente 
relevantes, não atingem os níveis de produtividade requeridos em termos da quantidade 



de publicações em revistas internacionais (principalmente em língua inglesa) ou da 
participação em redes de investigação internacionais. 

3. A territorialização das áreas de conhecimento e da investigação dificultam fortemente a 
constituição de equipas multidisciplinares; as disciplinas representam o “lar” dos 
investigadores, mas também as suas “barricadas” [17]; no nosso caso, isto traduz-se, por 
exemplo, na dificuldade cada vez maior em constituir comunidades multidisciplinares e 
interdepartamentais que sejam sustentáveis, uma vez que a pressão para a 
disciplinarização e departamentalização da investigação é também cada vez maior; esta 
pressão relaciona-se directamente com a avaliação externa dos centros, a qual, como se 
referiu acima, condiciona fortemente o trabalho investigativo das instituições, conduzindo 
tendencialmente ao seu afunilamento e à rejeição de tudo o que não contribua 
directamente para elevar níveis de produtividade numa lógica de quantificação. 

4. Escasseiam mecanismos de desenvolvimento profissional e sistemas de incentivo e 
recompensa da inovação pedagógica; a avaliação institucional da qualidade do ensino 
tende a centrar-se numa visão relativamente instrumental do mesmo, muitas vezes 
associada a uma ideia vazia de “eficácia” ou “excelência” que não integra explicitamente 
as dimensões ética e política da pedagogia; por exemplo, no caso da nossa universidade, 
existe um questionário de avaliação do ensino pelos alunos que não permite diferenciar 
práticas ou identificar experiências de inovação, porque não se sustenta num quadro ético-
conceptual que defina uma direcção ideal para a pedagogia; esta aparente neutralidade, 
em parte justificada pela natureza transdisciplinar do instrumento de avaliação, pode servir 
para reforçar práticas conservadoras e obscurecer práticas progressistas. 

5. A investigação do ensino superior, quando existe, tende a constituir um território 
especializado sem ligação directa à acção dos professores, o que reduz potencialmente o 
seu impacto no terreno da prática [18]; a investigação pedagógica realizada pelos 
professores é escassa; por outro lado, a formação pós-graduada neste domínio é 
praticamente inexistente, o que reduz as possibilidades de investigação e produção de 
teses; finalmente, a disseminação da investigação pedagógica é bastante dispersa, dado 
que não existem fóruns ou publicações especializados neste domínio. 

Neste contexto, são muitos os dilemas que se nos colocam e o avanço do nosso trabalho é 
necessariamente lento e conturbado. Corremos o risco de ser “descobridores de caminhos” sem 
muito sucesso académico, apesar de sentirmos o imperativo moral de nos tornarmos melhores 
educadores e procurarmos uma maior congruência entre as nossas práticas e os ideais que 
defendemos. Inevitavelmente, encontramo-nos divididos entre duas lógicas de funcionamento, 
uma mais conservadora e securizante, e outra mais progressista e incerta, marcada pela 
esperança e pela ousadia. É um caminho que se faz ao caminhar, e onde nos movimentamos 
permanentemente entre o que a educação é e o que deve ser, reproduzindo e desafiando lógicas 
dominantes, já que as possibilidades de transformação estão necessariamente inscritas numa 
cultura instituída, insurgindo-se contra ela mas a partir dela e estando portanto, em maior ou 
menor grau, comprometidas com ela. 

Um dos propósitos da transformação profunda da pedagogia é identificar paradoxos, denunciar 
constrangimentos e reclamar condições para que ela possa realizar-se. Entre essas condições, e 
tendo por base as dificultades enunciadas, apontaria as seguintes: maior articulação entre ensino, 
investigação e desenvolvimento profissional; maior valorização institucional do ensino, da 
inovação e da investigação pedagógica, quer através de mecanismos de incentivo e recompensa, 
quer através dos critérios de avaliação do desempenho docente e da progressão na carreira; 
incremento do diálogo interdisciplinar e da constituição de comunidades multidisciplinares para o 
estudo e avanço da pedagogia; criação de projectos ou programas de desenvolvimento 
profissional centrados nas investigação pedagógica, com uma componente experiencial, no 
âmbito dos quais os profesores assumam o papel de investigadores das suas práticas; expansão 
dos fóruns de reflexão e debate sobre o trabalho pedagógico, assim como de disseminação desse 
trabalho em diversos formatos; desenvolvimento de movimentos críticos de resistência face a 
práticas e discursos que sistematicamente desvalorizam o estatuto da pedagogia no ensino 
superior. 

Sabendo que será difícil obter estas condições, a experiência acumulada nos projectos TPU e 
noutras iniciativas congéneres, em Portugal e a nível internacional, mostra que vale a pena lutar 



por elas e que, em última instância, o que está em causa é a qualidade da vida académica e o seu 
impacto na formação dos nossos alunos. 

 

5. Considerações finais 
 

É inegável que hoje as condições de transformação da pedagogia em Portugal são melhores do 
que há 10 anos atrás, quando praticamente não se falava de pedagogia no ensino superior. Hoje, 
a pedagogia está na agenda política das instituições. Mas também é verdade que hoje, mais do 
que há 10 anos atrás, as condições que temos para investir na pedagogia são difíceis, apesar do 
Processo de Bolonha nos impelir a esse investimento. Temos menos professores nas 
universidades e mais tarefas e responsabilidades. Temos centros de investigação e uma agência 
de avaliação e financiamento que tendem a desvalorizar iniciativas e projectos cujos resultados 
não sejam imediatamente visíveis e não correspondam a parâmetros de qualidade estreitos e nem 
sempre conciliáveis com a natureza local e complexa das mudanças pedagógicas. Nunca se falou 
tanto de ensino, e nunca se exigiu tanto em termos de investigação. Nunca se falou tanto de 
qualidade, e nunca se praticou tanto a contabilidade. 

É nesta realidade paradoxal, imbuída de lógicas e práticas contraditórias, que cada um de nós 
terá de se interrogar sobre o sentido da sua acção enquanto educador e decidir se quer ou não 
investir seriamente na transformação da pedagogia. Na verdade, aquilo que dificulta essa 
transformação é também aquilo que a reclama, e a nossa escolha depende sobretudo do que 
quisermos valorizar e dos riscos que estivermos dispostos a correr. Se chegarmos à conclusão de 
que queremos ir por aí mas não temos condições de o fazer, será nossa obrigação fazer ouvir a 
nossa voz de protesto, debater possibilidades e lutar por melhores condições. Esse protesto, esse 
debate e essa luta também fazem parte da transformação profunda da pedagogia.  
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ANEXO 

Projectos TPU – Transformar a Pedagogia na Universidade (2000-2009) 

Universidade do Minho – Instituto de Educação (CIEd - Centro de Investigação em Educação) 

 

Projecto 1 (2000-2001) 

Projecto 2000-2001 Objectivos Metodologia 

Título: Concepções de pedagogia 
universitária – um estudo na 
Universidade do Minho 

Coord.: Flávia Vieira 

Nº de docentes: 7 

Deptºs/ Escolas: 3 Dep/ 1 Esc: 
Educação 

Duração: 1 ano 

Entidade financiadora: CIEd, IEP – 
UM (concurso interno de projectos 
sobre Pedagogia Universitária) 

Caracterizar concepções de alunos e 
professores da UM sobre a qualidade da 
pedagogia (idealizada/ vivenciada), por 
referência a uma concepção de qualidade 
como transformação. 

Identificar factores de facilitação e 
constrangimento da qualidade da pedagogia 
nas percepções dos inquiridos. 

Identificar concepções de qualidade 
subjacentes ao QAEM (Questionário de 
Avaliação do Ensino Ministrado– UM). 

Promover a reflexão sobre o significado e 
implicações das concepções analisadas. 

Orientação interpretativa, descritiva, assente 
numa visão transformadora e emancipatória 
da educação. 

Sondagem por questionário a professores 
(165, de 9 Escolas) e alunos (1356, de 1º e 
4 anos, 31 cursos de licenciatura) da UM. 

Análise de conteúdo do QAEM (Questionário 
de Avaliação do Ensino – UM), à luz do 
quadro conceptual do projecto (princípios 
pedagógicos). 

 

Projecto 2 (2002-2004) 

Projecto 2002-2004 Objectivos Metodologia 

Título: Transformar a pedagogia na 
universidade – experiências de 
investigação do ensino e da 
aprendizagem 

Coord.: Flávia Vieira 

Nº de docentes: 8 

Deptºs/ Escolas: 5 Dep/ 2 Esc: 
Educação/ Letras e Ciências 
Humanas 

Duração: 2 anos 

Entidade financiadora: CIEd, IEP – 
UM (concurso interno de projectos 
sobre Avaliação, Formação, 
Desenvolvimento) 

Promover a articulação entre ensino e 
investigação através da indagação 
sistemática de processos de ensino/ 
aprendizagem. 

Desenvolver metodologias de reconstrução 
das práticas de formação no quadro de uma 
concepção de qualidade como 
transformação. 

Fomentar a colaboração interpares no 
desenvolvimento de projectos de 
investigação pedagógica. 

Estimular a criação de comunidades de 
aprendizagem para o desenvolvimento 
da pedagogia, pela indagação, divulgação e 
discussão de experiências pedagógicas. 

Orientação interpretativa, interventiva e 
descritiva, assente numa visão 
transformadora e emancipatória da 
educação. 

Experiências de inovação em diversos 
contextos disciplinares, conduzidos pelos 
elementos da equipa nas suas próprias 
práticas, em modalidade próxima da 
investigação-acção. 

Recurso a métodos qualitativos e 
quantitativos variados, em função das 
experiências pedagógicas desenvolvidas. 

 



 

Projecto 3 (2004-2006) 

Projecto 2004-2006 Objectivos Metodologia 

Título: Transformar a pedagogia na 
universidade – condições de 
(im)possibilidade 

Coord.: Flávia Vieira 

Nº de docentes: 16 

Deptºs/ Escolas: 6 Dep/ 3 Esc: 
Educação/ Letras e Ciências 
Humanas/ Engenharia 

Duração: 2 anos 

Entidade financiadora: CIEd, IEP – 
UM 

Produzir conhecimento educacional relevante 
à compreensão das condições de  
(im)possibilidade da transformação da 
pedagogia no contexto da Universidade do 
Minho. 

Caracterizar representações e práticas de 
gestão da qualidade do ensino. 

Caracterizar representações e práticas de 
inovação pedagógica. 

Desenvolver metodologias pedagógicas e 
investigativas facilitadoras da integração 
ensino investigação-formação profissional. 

Promover a valorização institucional da 
pedagogia, pela divulgação e escrutínio 
interpares nos contextos de acção 
profissional. 

Orientação interpretativa, interventiva e 
descritiva, assente numa visão 
transformadora e emancipatória da 
educação. 

Questionários sobre representações e 
práticas a professores envolvidos na 
inovação e actors-chave na gestão 
pedagógica (Presidentes de Escola/Instituto, 
Directores de Departamento, Pres Cons. 
Cursos e Directores de Curso da UM) da 
UM. 

Experiências de inovação em diversos 
contextos disciplinares, conduzidos por 
elementos da equipa nas suas próprias 
práticas, em modalidade próxima da 
investigação-acção. 

Recurso a métodos qualitativos e 
quantitativos variados, em função das 
experiências pedagógicas desenvolvidas. 

 

Projecto 4 (2007-2009) 

Projecto 2007-2009 Objectivos Metodologia 

 

Título: Transformar a pedagogia na 
universidade – reflectir, (inter)agir, 
reconstruir 

Coord.: Flávia Vieira 

Nº de docentes: 25 

Deptºs/ Escola 

16 Dep/ 7 Esc: Educação/ Estudos da 
Criança/ Letras e Ciências Humanas/ 
Engenharia /Ciências/ Economia e 
Gestão/ Enfermagem  

Duração: 2 anos 

Entidade financiadora: CIEd, IEP – 
UM 

Dar continuidade, expandir e rentabilizar 
iniciativas desenvolvidas em projectos 
anteriores do CIEd incidentes em dimensões 
do ensino, da aprendizagem e da formação 
docente. 

Fomentar a articulação entre ensino, 
investigação e formação profissional através 
do desenvolvimento, avaliação e 
disseminação de experiências de inovação 
pedagógica. 

Contrariar o isolamento profissional através 
da criação de comunidades multidisciplinares 
de reflexão pedagógica. 

Valorizar a pedagogia como dimensão 
estruturante da cultura académica. 

Estudar processos de inovação pedagógica. 

Desenvolver condições e estratégias para a 
criação de uma estrutura interdepartamental 
de apoio a iniciativas e projectos 
pedagógicos. 

Orientação interpretativa, interventiva e 
descritiva, assente numa visão 
transformadora e emancipatória da 
educação. 

Seminários de reflexão sobre questões 
pedagógicas. 

Realização e avaliação de experiências de 
inovação em diversos contextos 
disciplinares, conduzidos por elementos da 
equipa nas suas próprias práticas, em 
modalidade próxima da investigação-acção. 

Caracterização comparativa das 
experiências pedagógicas realizadas. 

Recurso a métodos qualitativos e 
quantitativos variados, em função das 
experiências pedagógicas desenvolvidas. 
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